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تسرهف
5تسرهف

( مالسلا مهیلع  ترتع  نآرق و  ياهیگژیو   ) نیلقثلا 15صیاصخ 

باتک 15تاصخشم 

15دلج 1

15همدقم

23تیاده

تیاده 23ترورض 

؟ تسیک 23يداه 

تیاده 24بابسا 

تیاده بابسا  25نیرتمهم 

نآرق طسوت  25تیاده 

نآرق طسوت  25تیاده 

ناهارمگ 27تازاجم 

؟ دنک یم  تیاده  ار  یناسک  هچ  میرک  27نآرق 

مدرم مومع  يارب  28تیاده 

نیملسم يارب  28تیاده 

نانمؤم يارب  28تیاده 

اوقت لها  يارب  28تیاده 

ناراکوکین يارب  28تیاده 

نیقی لها  يارب  28تیاده 

؟ دنک یم  تیاده  هچ  هب  28نآرق 

« لیبَس  » و طارص »  » زا 30دوصقم 

لیبس طارص و  32كالم 

ندوب میقتسم  طارص  رد  32كالم 

ندوب ادخ  هار  رد  33كالم 

تیالو هب  نآرق  36تیاده 

نآرق قیرط  زا  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  هب  یبایهار  37موزل 

ترتع هب  نآرق  تیاده  37قیداصم 

ترتع طسوت  40تیاده 

ترتع طسوت  40تیاده 

مود لوا و  41هیآ ي 

41هراشا

ادخ یعیرشت  رما  هب  تیاده  . 142

42هراشا

{ .دشارتب ادخ  مکح  لباقم  رد  یمکح  شسایق ،  اب  تسا  نکمم  اذل  تسین و  نشور  عراش  ریغ  يارب  ماکحا  بلاغ  یعقاو  تلع  هک  تسنیا  دراد  دوجو  اجنیا  رد  هک  يرطخ  .دراد  دوجو  زین  لوا  عوضوم  رد  تسا ،  هدومن  یمکح  هب  موکحم  ار  مود  عوضوم  هک  یتلع  نامه  نوچ  دشاب ،  مود  عوضوم  مکح  هب  موکحم  زین  لوا  عوضوم  دیاب  هک  دریگ  یم  هجیتن  دنیب ،  یم  زین  لوا  عوضوم  رد  ار  تلع  نآ  نوچ  دریگ و  یم  رظن  رد  ار  یتلع  مود ،  عوضوم  مکح  يارب  دهد ،  تیارس  لوا  عوضوم  هب  ار  مود  عوضوم  مکح  دناوتب  هکنیا  يارب  هاگنآ  دنک ،  یم  ادیپ  دشاب  لوا  عوضوم  هیبش  هک  ار  یعوضوم  دنک و  یم  یسررب  دنراد  یماکحا  ناشدوخ  يارب  هک  ار  يرگید  تاعوضوم  دروخ ،  یم  رب  دناد  یمن  نآ  رد  ار  عرش  مکح  هک  يدروم  هب  یتقو  هدننک  سایق  .دنتسه  یکرتشم  تلع  ياراد  ود  ره  هدننک ،  سایق  رظن  هب  هک  يرگید  عوضوم  مکح  هب  یعوضوم  ندومن  موکحم  زا  تسا  ترابع  سایق   } سایق هب  التبا  تیاده ؛ زا  يرود 

مالسلا مهیلع  تیب  لها  یعیرشت  تیاده  قیداصم  زا  47یخرب 

مالسلا مهیلع  تیب  لها  یعیرشت  تیاده  قیداصم  زا  47یخرب 

مالسلا هیلع  یلع  نینمؤملاریما  47ترضح 

مالسلا هیلع  یبتجم  نسح  50ماما 

مالسلا هیلع  نیسح  53ماما 
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مالسلا هیلع  نیسح  53ماما 

مالسلا هیلع  نیدباعلا  نیز  55ترضح 

مالسلا هیلع  مولعلا  رقاب  56ترضح 

مالسلا هیلع  قداص  رفعج  58ماما 

مالسلا هیلع  مظاک  یسوم  61ماما 

مالسلا هیلع  اضرلا  یلع  ترضح  دمحم  لآ  64ملاع 

مالسلا هیلع  داوج  66ماما 

مالسلا هیلع  يداه  69ماما 

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  70ماما 

مالسلا هیلع  نامز  ماما  نسحلا  نب  تجح  71ترضح 

ادخ ینیوکت  رما  هب  تیاده  . 274

ینیوکت تیاده  عوقو  76یگنوگچ 

ینیوکت تیاده  78هنیشیپ ي 

ینیوکت تیاده  79قیداصم 

رمألا حور  هطساو ي  هب  تیاده  . 386

موس 88هیآ ي 

88هراشا

نآرق يوس  هب  93تیاده 

93هراشا

تیاده زا  تیمورحم  هجیتن ي  يأر ،  هب  95ریسفت 

مراهچ 100هیآ ي 

مراهچ 100هیآ ي 

تیاده طرش  101تیعبت ، 

مجنپ 102هیآ ي 

مشش 103هیآ ي 

متفه 103هیآ ي 

متشه 106هیآ ي 

مهن 109هیآ ي 

مهد 109هیآ ي 

مهدزای 110هیآ ي 

مهدزاود 112هیآ ي 

مهدزیس 112هیآ ي 

112هراشا

113هتکن

مهدراهچ 113هیآ ي 

مهدزناپ 114هیآ ي 

114هراشا

114هتکن

مهدزناش 116هیآ ي 

مهدفه 117هیآ ي 

مهدجه 118هیآ ي 

مهدزون 118هیآ ي 
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متسیب 119هیآ ي 

مکی تسیب و  120هیآ ي 

رگتیاده 120باختنا 

تایاور رد  تیاده  123فاصوا 

يدهلا 123همئا 

يدهلا 123باوبا 

يدهلا 125ناکرا 

يدهلا 125مالعا 

هانیع يدهلا و  128فنأ 

يدهلا 128هیآ 

يدهلا لیبس  128هطبار 

يدهلا 129هیار 

يدهلا 129ببس 

يدهلا 130لیبس 

يدهلا 130هیاغ 

يدهلا 130هداق 

يدهلا 131هنیدم 

يدهلا 131رانم 

يدهلا 131لزانم 

يدهلا 131نطوم 

هؤایض يدهلا و  132رون 

راربألا 132هاده 

132تیاده 2

132همدقم

هیصوت 132نیرخآ 

ترتع نآرق و  يریذپان  134ییادج 

ترتع اب  ییانشآ  شور  136نیرتهب 

نآرق 137تیعجرم 

قیقحت 138شور 

تیاده 139تیصوصخ 

تیاده هب  139زاین 

نآرق طسوت  141تیاده 

141هراشا

نآرق يّدحت  زاجعا و  هوجو  زا  143یکی 

؟ دنک یم  تیاده  ار  یناسک  هچ  میرک  144نآرق 

144هراشا

مدرم مومع  144تیاده 

نیملسم 144تیاده 

نانمؤم 145تیاده 

اوقت لها  145تیاده 

ناراکوکین 145تیاده 
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نیقی لها  145تیاده 

؟ دنک یم  تیاده  هچ  هب  145نآرق 

« لیبَس  » و طارص »  » زا 147دوصقم 

147هراشا

لیبس طارص و  149كالم 

ندوب میقتسم  طارص  رد  149كالم 

ندوب هللا  لیبس  رد  150ِكالم 

تیالو هب  نآرق  153تیاده 

نآرق قیرط  زا  مالسلا  مهیلع  تیبلها  هب  یبایهار  153موزل 

ترتع هب  نآرق  تیاده  154قیداصم 

ترتع طسوت  156تیاده 

156هراشا

مود لوا و  157هیا 

ادخ یعیرشت  رما  هب  تیاده  . 1158

158هراشا

سایق هب  التبا  تیاده و  زا  159يرود 

مالسلا مهیلع  تیبلها  یعیرشت  تیاده  قیداصم  زا  163یخرب 

163هراشا

مالسلا هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  163ترضح 

مالسلا هیلع  یبتجم  نسح  165ماما 

مالسلا هیلع  نیسح  168ماما 

مالسلا هیلع  نیدباعلا  نیز  170ماما 

مالسلا هیلع  مولعلا  رقاب  171ترضح 

مالسلا هیلع  قداص  رفعج  173ماما 

مالسلا هیلع  مظاک  یسوم  176ماما 

مالسلا هیلع  اضرلا  یلع  ترضح  دمحم  لآ  178ملاع 

مالسلا هیلع  داوج  180ماما 

مالسلا هیلع  يداه  184ماما 

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  185ماما 

مالسلا هیلع  نامز  ماما  نسحلا  نب  تجح  186ترضح 

ادخ ینیوکت  رما  هب  تیاده  . 2189

189هراشا

ینیوکت تیاده  عوقو  190یگنوگچ 

ینیوکت تیاده  192هنیشیپ ي 

ینیوکت تیاده  193قیداصم 

رمألا حور  هطساو ي  هب  تیاده  . 3200

200هراشا

موس 202هیا 

نآرق يوس  هب  208تیاده 

تیاده زا  تیمورحم  هجیتن ي  يأر ، هب  209ریسفت 

209هراشا
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مراهچ 214هیا 

تیاده طرش  214تیعبت ،

214هراشا

مجنپ 216هیآ ي 

مشش 216هیآ ي 

متفه 217هیآ ي 

متشه 220هیآ ي 

مهن 223هیآ ي 

مهد 224هیآ ي 

مهدزای 224هیآ ي 

مهدزاود 226هیآ ي 

مهدزیس 227هیآ ي 

227هتکن

مهدراهچ 227هیآ ي 

مهدزناپ 228هیآ ي 

229هتکن

( بابلالا اولوا  تیاده  طیارش   ) مهدزناش 230هیآ ي 

230هراشا

« اَهوُدُبْعَی نَأ  َتوُغاَّطلا  ْاوُبَنَتِْجا  »231

231هراشا

245هتکن

« ِهَّللا َیِلإ  اُوبانَأ  َو  »246

246هراشا

؟ دراد دوجو  مه  يرایتخا  هبانا ي  رد  ایآ  تیصوصخ  نآ  دناسر ؟ یم  هبانا  هبترم ي  هب  ار  ناکرشم  یّتح  هک  هتفهن  یتیصوصخ  هچ  رارطضا  تلاح  رد  249لاؤس :

َلْوَْقلا َنوُعِمَتَْسی  251َنیذَّلا 

251هراشا

؟ دننک یم  يوریپ  اهنآ  نیرترب  زا  دنهد و  یم  ارف  شوگ  يراتفگ  ره  هب  هک  تسا  نیا  دوصقم  ایآ  تسیچ ؟ لوقلا »  » زا دارم  لوقلا ؛»  » هب هک  هدش  نایب  روکذم ، هیآ ي  رد  دنهد ؟ یم  ارف  شوگ  یلوق  هچ  هب  بابلألا  اولوا  251لاؤس :

ُهَنَسَْحأ 254َنوُعِبَّتَیَف 

254هراشا

مهدفه 256هیآ ي 

مهدجه 257هیآ ي 

مهدزون 257هیآ ي 

متسیب 258هیآ ي 

مکی تسیب و  259هیآ ي 

رگتیاده 260باختنا 

260هراشا

تایاور رد  تیاده  262فاصوا 

يدهلا 262هّمئا 

يدهلا 262باوبا 

يدهلا 263ناکرا 

يدهلا 264مالعا 
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هانیع يدهلا و  266فنأ 

يدهلا 267هیآ 

يدهلا لیبس  267هطبار 

يدهلا 268هیار 

يدهلا 268ببس 

يدهلا 269لیبس 

يدهلا 269هیاغ 

يدهلا 269هداق 

يدهلا 270هنیدم 

يدهلا 270رانم 

يدهلا 270لزانم 

يدهلا 271نطوم 

هؤایض يدهلا و  271رون 

راربألا 271هاده 

ذخآم 272عبانم و 

275دلج 2

275همدقم

ترتع 277تینارون 

277هراشا

تاروت رد  ربمایپ  رون  زا  277يربخ 

[ ینآرق ثحب  ]278

278هراشا

( رون هیآ ي   ) لوا 278هیآ ي 

مود 283هیآ ي 

موس 286هیآ ي 

مراهچ 289هیآ ي 

مجنپ 291هیآ ي 

مشش 291هیآ ي 

متفه 293هیآ ي 

متشه 294هیآ ي 

مهن 295هیآ ي 

مهد 296هیآ ي 

مهدزای 296هیآ ي 

مهدزاود 297هیآ ي 

مهدزیس 298هیآ ي 

مهدراهچ 299هیآ ي 

مهدزناپ 301هیآ ي 

مهدزناش 302هیآ ي 

یئاور 304ثحب 

يرون 304تقلخ 

« مالسلا اهیلع   » ارهز ترضح  رون  310ششخرد 
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ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  بلص  هب  مالسلا » اهیلع   » ارهز ترضح  رون  312لاقتنا 

رون اب  رون  317جاودزا 

« اهیلع هللا  مالس   » همطاف دنخبل  317رون 

رون 318ياعد 

« هلآ هیلع و  هللا  یلص   » دمحم لآ  318رون 

نآرق 320تینارون 

320هراشا

نآرق رون  زا  322يدنمرهب 

325دلج 3

325همدقم

339كرابم

كرابم 339تغل 

همیرک هیآ ي  نوماریپ  340یحیضوت 

تکرب رگید  یناعم  341یخرب 

341هراشا

َكَرابت كَرابُم ، تکََرب ، يوَغُل  341فیرعت 

ثیداحا رد  تکرب »  » موهفم ای  ظفل  يریگراکب  زا  هنومن  342دنچ 

درب یم  ار  نآ  تکرب  اذغ  رد  ندیمد   - 1342

كرابم یندروخ  سدع ،  - 2343

هرفس ياذغ  نان و  ياه  هدرخ  تکرب   - 3343

محر هلص ي  تاکز و  رد  تکرب   - 4344

هقدص رد  تکرب   - 5345

مالسلا اهیلع  ارهز  همطاف  ترضح  تکرب  رپ  دنبندرگ  تیاکح   - 6345

كرابم رکذ  باتک و  351نآرق ،

351هراشا

352ریسفت

352هراشا

تسا یناهج  نییآ  کی  مالسا   - 1354

354هراشا

354لاکشا

355خساپ

زامن تکرب  تیمها و   - 2356

356هراشا

هیآ ظافلا  357ریسفت 

اهناسنا یتسه و  ناهج  هب  تبسن  همّرکم ، هّکم ي  یئایفارغج  358تیمها 

( توتلش ملسم   ) رصم ياضف  دیشروخ و  تاقیقحت  یلم  زکرم  داتسا  358تاقیقحت 

358هراشا

تسا نیمز  هرک  زکرم  همّرکم  هّکم ي   - 1359

تسا نیمز  هبذاج  زکرم  همّرکم  هّکم ي   - 2363

یناهج تعاس  همّرکم و  هّکم ي   - 3365

یحو نیمزرس  ییایفارغج  هقطنم  یعیبط  تاکرب  367ریاس 
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ناتسبرع نازوس  غاد و  ياهریوک  تکرب   - 1367

! دوب میهاوخ  يدیشروخ  يژرنا  هدننکرداص  نیرتگرزب  رگید  لاس   8 ناتسبرع :  – 2368

ینامسآ باتک  یهلا و  لیزنت  نیرت  كرابم  میرک ، 369نآرق 

369هراشا

369ریسفت

میرک نآرق  هب  رّکذت  370تکرب 

370هراشا

370ریسفت

میرک نآرق  رد  هشیدنا  ّربدت و  371تکرب 

371هراشا

371ریسفت

میرک نآرق  تئاِرق  فَعاضُم  باوث  373تکرب 

میرک نآرق  زا  كرابم  فرح  ره  ِتئاِرق  375تکرب 

شردام ردپ و  يارب  هدنناوخ و  مشچ  يارب  نآرق  376تکرب 

اهنآ زا  نیطایش  هدننک ي  درط  اه و  هناخ  تکرب  ببس  377نآرق ،

« ٌدََحا ُهللا  َوُه  لُق   » هروس ي تئاِرق  378تکرب 

كرابم قطان  نآرق  مالسلا ،) مهیلع   ) ربمایپ تیب  380لها 

دنتسه تکرب  رپ  هنازخ يا  کی  ره  میرک ، نآرق  384تایآ 

384هراشا

( مالسلا مهیلع   ) تیب لها  نآرق و  تکرب  زا  ثیدح -  نیا  يوار  يرهُز -  384تیمورحم 

( مالسلا مهیلع   ) تیب لها  نآرق و  تکرب  ود  عطاقت  نوناک  ای  فطع  هطقن ي  386ردقلاهلیل ،

كرابم یتیب  لها  يارب  كرابم ، یبش  ردق ، 386بش 

هیداّجس هفیحص ي  رد  ردق ، هکرابم ي  هروس ي  اب  همیرک  هیآ ي  نیا  387قیفلت 

( مالسلا مهیلع   ) ناماما رب  ردق  بش  رد  هکئالم  لوزن  راکنا  رطاخ  هب  ساّبع  نبا  ندش  389روک 

( مالسلا هیلع   ) مظاک ماما  زا  یحیسم  درم  391لاؤس 

هیما ینب  یتکرب  یب  اب  نراقم  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  393تکرب 

هیداجس هفیحص ي  يادتبا  رد  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  ثیدح  نتم  زا  396یشخب 

396هراشا

: هر مالسإلا  ضیف  موحرم  397حیضوت 

تسا مالسلا ) هیلع   ) نانمؤم ریما  هام  نآرق ، ردق و  هام  كَرابُملا ، ِهللا  ُرهَش  ناضَمَر ، 397هام 

تسا تکرب  اب  كرابم و  ردقلا ، هلیل  ءافتخا  نوچ  هجرف ،) یلاعت  هللا  لجع   ) نامز ماما  تَبیَغ  398ءافتخا و 

تسا هجرف ) یلاعت  هللا  لجع   ) نامز ماما  تکرب  مالسلا ،) هیلع   ) حیسم �یسیع  399تکرب 

( مالسلا مهیلع   ) تیب لها  نأش  رد  كرابم  هیآ يا  رون ،»  » هکرابم ي 402هیآ ي 

402هراشا

دنتسه مالسلا ) هیلع   ) میهاربا لسن  زا  وا  زا  سپ  ناماما  و  مالسلا ) هیلع   ) یلع هکرابم » هرجش ي  »402

تسا هکرابم » هرجش ي  ( » مالسلا هیلع   ) یلع 403نینمؤملاریما 

تسا هکرابم » هرجش ي   » زا زین  مالسلا  اهیلع  ارهز  405همطاف 

405هراشا

رگید تایاور  اب  406هسیاقم 

( مالسلا مهیلع   ) ماما هدزاود  نأش  رد  رون ،» هیآ ي   » زا رگید  406یلیوأت 

هکرابم 408هعقب ي 
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408هراشا

هسّدقم ءالبرک  اب  هکرابم » هَعُقب   » 409قیبطت

دنتسه كِرابتُم  یهلا و  تمارَک  لالج و  مالسلا ، مهیلع  تیب  410لها 

( مالسلا هیلع   ) یلع نایعیش  يارب  يوَرُخا  یتکرب  یتشهب ، كرابم  411ياهرصق 

411هراشا

( هللا همحر   ) یسلجم همّالع  414نایب 

دنتسه يدوجو  تکرب  و  مالسلا ) مهیلع   ) ماما هدزاود  دامن  جرب ، 415هدزاود 

ُمالَّسلا َو  ُةالَّصلا  ُمِهیلع  تیب  لها  تَعجَر  رد  417تَکََرب 

( مالسلا مهیلع   ) تیبلها رب  دنوادخ  تاکرب  418تمحر و 

اهنآ یناعم  تکرب »  » تاّقتشم زا  رگید  420یخرب 

ظفل نیمه  اب  مالسلا ) مهیلع   ) تیب لها  رب  420تاولص 

ظفل نیمه  هب  دوخ ، تما  يارب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ  421ياعد 

( شابداش ییوگ و  كرابم   ) 422کیربت

تسا مالسلا ) هیلع   ) یلع نینمؤملاریما  ترضح  ياهمان  زا  کیربت » »422

مالسلا اهیلع  ارهز  همطاف  ترضح  تدالو  تبسانم  هب  هکئالم  423کیربت 

مالسلا اهیلع  همطاف  ترضح  و  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترضح  جاودزا  تبسانم  هب  هکئالم  424کیربت 

( مالسلا هیلع   ) یلع نینمؤملاریما  هب  مالسلا ) هیلع   ) لیئربج 426کیربت 

رکبوبا طّسوت  مالسلا ) هیلع   ) یلع نینمؤملاریما  تیالو  427کیربت 

باّطخ نب  رمع  طّسوت  مالسلا ) هیلع   ) یلع نینمؤملاریما  ِتیالو  428ِکیربت 

( مالسلا هیلع   ) یلع نینمؤملاریما  تیالو  هب  مدرم  کیربت  430ماجنارس 

( مالسلا هیلع   ) یلع ترضح  هب  هیواعم  نایفسوبا و  هناراکایر ي  ییوگ  434کیربت 

وا ندب  هب  سُرطُف  نتسُج  كّربت  کئالم و  طّسوت  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  دّلوت  435کیربت 

435هراشا

ثیدح نیا  رب  مجرتم  لاکشا  هب  ام  438خساپ 

دییوگب کیربت  نم  هب  مدنزرف  تداهش  438رد 

نتسُج 439كّربت 

439هراشا

تایاور ثیداحا و  رد  كّربت »  » 439ریبعت

439هراشا

نآ مارتحا  نان و  هب  كّربت   - 1439

تالماعم رد  يریگناسآ  هب  كّربت   - 2440

( هللا مسب   ) ادخ مسا  هب  نتسُج  كّربت   - 3440

( مالسلا هیلع   ) بِلَّطُملادبع شیمارگ  ّدج  یناشیپ  رد  ص )  ) ربمایپ رون  هب  شیرق  كّربت   - 4441

( مالسلا هیلع   ) یلع و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ اذغ ) هدنامیقاب ي   ) رؤس هب  مالسلا ) هیلع   ) لیئَربَج نتسُج  كّربت   - 5442

( مالسلا مهیلع   ) ناماما و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ  دوجو  هب  نامسآ ، ناگراتس  کلف و  كّربت   - 6444

ون هام  لاله  تیؤر  تقو  رد  نآرق ، و  مالسلا ) مهیلع   ) هّمئا ي ءامسا  هب  كّربت   - 7447

( مالسلا هیلع   ) نینمؤملاریما ياپ  كاخ  هب  كّربت   - 8448

( مالسلا مهیلع   ) ءایبنا دالوا  ياپ  كاخ  هب  باتک  لها  نتسُج  كّربت   - 9449

( مالسلا هیلع   ) ءادهّشلادیس كاپ  تبرت  هب  كّربت   - 10452

( هجرف یلاعت  هللا  لجع   ) نامز ماما  كرابم  ندب  هب  هکئالم  نتسج  كّربت   - 11452

رایسب كرابم و  ریخ  رثوک » »453
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مالسلا مهیلع  تیب  لها  تکرب  رهظم  دامن و  رثوک »  » هکرابم ي 453هروس ي 

رثوک هکرابم ي  هروس ي  453ریسفت 

ناریا رد  یمطاف ، تکرب  رپ  رثوک » »458

دنمَرحَم مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  هب  یگمه  تاداس ) ریغ  تاداس و   ) ناریا هعیش ي  458مدرم 

( مالسلا مهیلع   ) وا زا  سپ  ماما  هدزاود  ربمایپ و  كرابم  هاگمدق  رثوک » »459

( یئاهب خیش   ) یلماع نیّدلا  ءاهب  خیش  زا  يرعش  رثوک ،» كرابم  وبشوخ و  میسن  »460

462تایاکح

میرک نآرق  كرابم  تاملک  طوطخ و  تینارون  كّربت و  رد  462یتیاکح 

افِش بلط  میرک و  نآرق  هب  465كّربت 

میرک نآرق  رون  تکرب  هب  عمش  466یناشفارون 

مالسلا اهیلع  ارهز  همطاف ي  كرابم  مسا  تکرب  هب  لفق  ندش  467زاب 

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  كرابم  مسا  تکرب  هب  لفق  ندش  468زاب 

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  يرادازع  رد  تکرش  هب  اهودنه  نتسُج  469كّربت 

( مالسلا مهیلع   ) تیب لها  ددع  یکرابم  هقدص و  تکرب  هب  ابو  زا  470تاجن 

ییاراد لام و  تکرب  بجوم  474تاکز ،

نآ نتفای  ماود  لالح و  قزر  تکرب  رد  476یتایاکح 

تکرب رپ  یلو  كدنا ، لوپ  بیجع و  478تشذگرس 

شا هدنب  هب  ناسحا  شاداپ  دنوادخ ، 483تکرب 

نآ ماود  لوپ و  486ندیسر 

هسیک هیام  لوپ ، 487تکرب 

تّدش زا  دعب  488جرف 

وا يدادادخ  لالح و  تورث  تکرب  رد  یتایاکح  و  هللا ) همحر   ) یتفَش 490دیس 

490هراشا

( هللا همحر   ) یتفَش دیس  491تیاکح 

لالح لام  تکرب  راثآ  رگید  زا  هللا ،) همحر   ) یتفش دیس  495تواخس 

ناهفصا دیس  دجسم  نتخاس  ماگنه  یتفش ، دیس  لام  رد  497تکرب 

یتفش دیس  تکرب  رپ  تایح  هرمث ي  تّزع ، اب  498گرم 

بلاطم 500تسرهف 

زکرم 510هرابرد 
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( مالسلا مهیلع  ترتع  نآرق و  ياهیگژیو   ) نیلقثلا صیاصخ 

باتک تاصخشم 

1390، ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  : هسانشرس

يا هنایار  تاقیقحت  زکرم  تاـقیقحت  دـحاو  مالـسلا / ) مهیلع  ترتع  نآرق و  ياـهیگژیو   ) نیلقثلا صئاـصخ  : روآدـیدپ ماـن  ناونع و 
يداجس و دمحا  دیس  یمظاک ،  يداه  خیـش  مالـسالا  تجح  زا  رکـشت  اب  يوبن و  دیجم  دیـس  جاح  مالـسالا  تجح  ناهفـصا  هیمئاق 

.دندرک يرای  هعومجم  نیا  رد  ار  ام  هک  ینازیزع  رگید 

ناهفصا 1390. هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  : ناهفصا : رشن تاصخشم 

هنایار هارمه و  نفلت  رازفا  مرن  : يرهاظ تاصخشم 

نآرق ع - )  ) تیب لها  عوضوم : 

كرابم رون -  تیاده -  عوضوم : 

دلج 1

همدقم

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

هیصوت نیرخآ 

.عادولا هجح  تسا ؛ ربمایپ  نیرخآ  جح  نیرخآ 

.دیامرف یم  نایب  تما  يارب  ار  تاشرافس  اه و  هیصوت  نیرتمهم  هدنامیقاب  ياهتصرف  نیا  رد  هلآ » هیلع و  هللا  یلص   » ادخ لوسر 

.دشاب مالسا  نید  ياقب  نماض  هک  یتاشرافس  اه و  هیصوت 

 ... اما تسا ، هدش  ریگارف  نونکا  شترضح ، يزور  هنابش  شالت  یپ و  رد  یپ  غیلبت  لاس  هس  تسیب و  زا  سپ  هک  ینید 

: داد رارق  هجوت  دروم  یتسیاب  ار  هتکن  ود 

زا سپ  دـنتفای ، هر  هلآ » هیلع و  هللا  یلـص   » ادـخ لوسر  دوجو  تکرب  هب  دـندیورگ و  مالـسا  هب  اهلاس  نیا  رد  هک  یناسک  اداـبم  ـالوا :
! دندرگزاب تیلهاج  یهارمگ  هب  هلآ » هیلع و  هللا  یلص   » ادخ لوسر  تلحر 
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: هداد رادشه  میرک  نآرق  رد  زین  لاعتم  دنوادخ 

ًاْئیَـش َهَّللا  َّرُـضَی  ْنَلَف  ِْهیَبِقَع  یلَع  ِْبلَْقنَی  ْنَم  ْمُِکباقْعَأ َو  یلَع  ُْمْتبَلَْقنا  َِلُتق  ْوَأ  َتام  ْنِإَف  ُلُسُّرلا َأ  ِِهْلبَق  ْنِم  ْتَلَخ  ْدَق  ٌلوُسَر  َّالِإ  ٌدَّمَُحم  ام  «َو 
(1 «.) َنیرِکاَّشلا ُهَّللا  يِزْجَیَس  َو 

هب دوش  هتـشک  ای  دریمب  وا  رگا  ایآ  .دنتـشذگ  ینـالوسر  مه  وا  زا  شیپ  هک  يا  هداتـسرف  زج  تسین  هلآ » هیلع و  هللا  یلـص   » دـمحم «و 
ار نارازگـساپس  ادخ  يدوز  هب  دناسر و  یمن  ینایز  ادخ  هب  زگره  ددرگزاب  شا  هتـشذگ  هب  هک  ره  و  دیدرگ ؟ یم  زاب  دوخ  هتـشذگ 

«. داد دهاوخ  شاداپ 

؟ دندرگن زاب  نیشیپ  یهارمگ  هب  دوش و  همیب  ناشنید  دنیامن ، کسمت  هجوت و  نآ  هب  تما  رگا  هک  تسه  يزیچ  ایآ 

اب يددعتم  ياه  هقرف  لیکشت  بجوم  هک  دش  دراو  نید  رد  یتافیرحت  اه و  یهارمگ  هلآ » هیلع و  هللا  یلص   » ادخ لوسر  زا  سپ  ایناث :
.تشگ مالسا  ياعدا  مان و 

یهارمگ و زا  نوصم  هک  یمالسا  دنشاب ، مالـسا  قح  رب  نید  بلاط  هلآ » هیلع و  هللا  یلـص   » ادخ لوسر  زا  سپ  نارود  رد  هک  یناسک 
؟ تسیچ ناشفیلکت  دشاب ، هدنام  فیرحت 

هیـصوت نییبـت و  ار  لاؤس  ود  نیا  خـساپ  ررکم  ناـشکرابم ، رمع  ياـهزور  اـههام و  نیـسپاو  رد  هلآ » هیلع و  هللا  یلـص   » ادـخ لوـسر 
.دندومرف

(2) .تفای يونعم  یظفل و  رتاوت  ربخ  نیا  هک  دندرک  لقن  شترضح  لوق  زا  زین  نارگید  دنددرک و  رارکت  ردقنآ 

ار شرافـس  هیـصوت و  نیا  یگدنز ، تاظحل  نیرخآ  ات  مه  ریدغ و  هعقاو  رد  مه  هبعک ، رانک  رد  مه  جح ؛ رفـس  نیرخآ  رد  اصوصخ 
رد هک  یتالکـشم  لئاسم و  زا  هدرک و  مدرم  هب  ور  دوب  هناخ  برد  هقلح  رد  ناشتـسد  هک  یلاح  رد  ادـخ ، هناـخ  راـنک  رد  .دـندومرف 

: دنیامرفب ار  هیصوت  نیا  نایاپ ، رد  ات  دنتفگ  دنتفگ و  دمآ  دهاوخ  شیپ  نید  لباقم 

َباَتِک ِْنیَلَقَّثلا  ُمُکِیف  ٌكِراَت  یِّنِإ  اَهوُظَفْحاَف ؛ ٍهَّیِصَِوب  ْمُکیِصوُأ  ْمُکُعِّدَوُأَف َو  ِبیِغَْملا ، َیلِإ  ٌِقلَْطنُم  ٍبیِرَق َو  ْنَع  ٌلِحاَر  یِّنِإ  ِساَّنلا ! َرِـشاَعَم 
(3) ًاَدبَأ اوُّلِضَت  َْنل  اَمِِهب  ُْمتْکَّسَمَت  ْنِإ  ِیْتَیب ، َلْهَأ  ِیتَْرتِع  ِهَّللا َو 

ارنآ منک ، یم  یـشرافس  ار  امـش  منک و  یم  عادو  امـش  اـب  سپ  مور ، یم  امـش  نیب  زا  دومن و  مهاوـخ  چوـک  يدوز  هب  نم  مدرم ! يا 
هب رگا  دـننم ، تیبلها  هک  مترتع  ادـخ و و  باتک  مراذـگ : یماو  امـش  نایم  رد  ار  اهبنارگ  نیگنـس و  زیچ  ود  نم  انامه  دـینک ؛ ظـفح 

.دش دیهاوخن  یهارمگ  تلالض و  راچد  زگره  دیئوج  کسمت  ودنیا 

راـچد هتـشگ  کـسمتم  ترتع  نآرق و  هب  هک  یـسک  تسا  لاـحم  .تسا  ترتـع  نآرق و  هب  کـسمت  یهارمگ ، زا  تاـجن  هار  هناـگی 
َْنل : » ریبـعت ناـیب  اـب  هلآ » هیلع و  هللا  یلـص   » ادـخ لوسر  فرط  زا  یـسک  نینچ  یهارمگ  ندوب  لاـحم  .دوـش  یمگردرـس  یهارمگ و 

هک یسک  يارب  یهارمگ  هنوگ  چیه  ادبا  زگره و  ینعی  دور ، یم  راکب  دبا  یفن  يارب  یبرع  نابز  رد  َْنل »  » .تسا هدش  نیمضت  اوُّلِضَت »
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.داد دهاوخن  يور  دوش  ترتع  نآرق و  هب  کسمتم 

ترتع نآرق و  يریذپان  یئادج 

ترتع هب  يزاین  و  تسا » سب  ار  ام  ادخ  باتک  «: » ِهَّللا ُباَتِک  اَُنبْسَح  : » تفگ یسک  رگا  هک  دوش  یم  هدیمهف  نیلقث  فیرـش  ثیدح  زا 
مه وا  ترتع ،» طـقف  : » دـیوگب مه  یـسک  رگا  درب و  یم  رـس  هب  یهارمگ  رد  درادـن و  لوبق  مه  ار  ادـخ  باـتک  عقاو  رد  وا  میرادـن ،

نآرق و يریذپان  یئادج  يانعم  .دـنریذپان  ییادـج  ترتع  نآرق و  اریز  تسا ، هتفاین  تاجن  یهارمگ  زا  هتفریذـپن و  ار  تیبلها  اتقیقح 
هیلع و هللا  یلـص   » مرکا ربمایپ  ریدغ ، زور  رد  هدش ؛ نایب  هلآ » هیلع و  هللا  یلـص   » ادخ لوسر  زا  يرگید  مالک  رد  رگیدـکی ، زا  ترتع 

: دندومرف دش  رداص  ناشیا  زا  هک  يروهشم  لصفم و  هبطخ  نمض  رد  هلآ »

َْنل َُهل  ٌِقفاَُوم  ِِهبِحاَص َو  ْنَع  ٌِئْبنُم  ٍدِـحاَو  ُّلُکَف  ُرَبْکَْألا  ُلَـقَّثلا  ُنآْرُْقلا  ُرَغْـصَْألا َو  ُلَـقَّثلا  ُمُه  يِدـْلُو  ْنِم  َنِیبِّیَّطلا  ًاـِّیلَع َو  َّنِإ  ِساَّنلا ! َرِـشاَعَم 
َضْوَْحلا 4) َّیَلَع  اَدِرَی  یَّتَح  اَقِرَتْفَی 

زا ودنیا  زا  مادـک  ره  .رتگرزب  لقث  نآرق  دـنرتکچوک و  ( 5) لَقَث نم  نادـنزرف  زا  ناکاپ  رگید  و  مالـسلا » هیلع   » یلع انامه  مدرم ! يا 
.دندرگ دراو  نم  رب  رثوک  ضوح  رانک  هکنیا  ات  دنوشن  ادج  رگیدکی  زا  زگره  تسا و  قفاوم  نآ  اب  دهد و  یم  ربخ  يرگید 

.درادن هار  ترتع  نآرق و  نیب  ییادج  هنوگ  چیه  زگره و  ینعی  اَقِرَتْفَی » َْنل  »

ییادج تسا .» قفاوم  نآ  اب  دهد و  یم  ربخ  يرگید  زا  ودنیا  زا  مادک  ره  : » هک تسنیا  شیانعم  ترتع  نآرق و  ندوب  ریذـپان  ییادـج 
ملع زا  ناشیا ، زا  تعاطا  موزل  تماما و  ناـشیا ، تیـالو  زا  دـهد ، یم  ربخ  ترتع  زا  میور  یم  نآرق  غارـس  یتقو  ینعی  ندوب  ریذـپان 

ناشدوجو مامت  دـنهد و  یم  ربخ  نآرق  زا  دوجو  مامت  اب  مینیب  یم  میور  یم  مالـسلا » مهیلع   » تیبلها غارـس  میور  یم  و  ناـشیا و ... 
زا یمالک  هکنیا  كالم  الـصا  تسا و  نآرق  هب  دنتـسم  نآرق و  تایآ  رگنایب  ناشراتفگ  تسا ، نآرق  ناشقالخا  تسا ، نآرق  اب  قفاوم 

.تسا نآرق  اب  مالک  نآ  ندوب  فلاخم  ای  قفاوم  هن ، ای  هدش  رداص  ناشیا 

: مینک یم  رکذ  ار  اهنآ  زا  دروم  دنچ  اجنیا  رد  هک  تسا  هدش  نایب  يددعتم  تایاور  رد  رگیدکی  اب  ترتع  نآرق و  تیعم 

ًاماَمِإ َرَـشَع  َدَحَأ  يِدَْعب َو  ٍنِمُْؤم  ِّلُک  ُِّیلَو  ِیتَّمُأ َو  ِیف  ِیتَفِیلَخ  ِیثِراَو َو  یِّیِـصَو َو  یِخَأ َو  ٌِّیلَع  هلآ :» هیلع و  هللا  یلـص   » ِهَّللا ُلوُسَر  َلاَق 
ُهَنُوقِراَُفی َو َال  ْمُهَعَم  ُنآْرُْقلا  ِنآْرُْقلا َو  َعَم  ْمُه  ٍدِحاَو ، َدَْعب  ًادِحاَو  ِْنیَسُْحلا  ِْدلُو  ْنِم  ٌهَعِْست  َُّمث  ٌْنیَـسُح  ِیْنبا  َُّمث  ٌنَسَح  ِیْنبا  ْمُُهلَّوَأ  ِهِْدلُو  ْنِم 

(6) .َضْوَْحلا َّیَلَع  اوُدِرَی  یَّتَح  ْمُُهقِراَُفی  َال 

یم متما  نایم  رد  نم  نیشناج  نم و  ثراو  نم و  یصو  نم و  ردارب  مالـسلا » هیلع   » یلع دندومرف : هلآ » هیلع و  هللا  یلـص   » ادخ لوسر 
« مالسلا هیلع   » نیـسح دعب  نسح و  مدنزرف  اهنآ  نیتسخن  هک  وا  نادنزرف  زا  ماما  هدزای  تسا و  ینمؤم  ره  ّیلو  وا  نم  زا  سپ  و  دشاب ،

ناشیا هن  ناشیا ، اب  نآرق  دنا و  نیرق  نآرق  اب  نانآ  .يرگید  زا  سپ  کی  ره  مالسلا ،» مهیلع   » نیسح نادنزرف  زا  نت  هن  هاگنآ  تسا و 
.دنوش دراو  نم  رب  رثوک  ضوح  رانک  رد  هکنیا  ات  نانآ ، زا  نآرق  هن  دنوش و  یم  ادج  نآرق  زا 

اَم يِدَْعب  اوُّلِـضَت  َْنل  ِْنیَْرمَأ  ْمُکِیف  ُتْکَرَت  ْدَق  یِّنِإ  ِْهَیلِإ : َّلَج  َّزَع َو  ُهَّللا  ُهَضَبَق  َمْوَی  ِِهتَبْطُخ  ِرِخآ  ِیف  هلآ » هیلع و  هللا  یلـص   » ِهَّللا ُلوُسَر  َلاَق 
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ِْنیَتاَهَک َضْوَْحلا  َّیَلَع  اَدِرَی  یَّتَح  اَقِرَتْفَی  َْنل  اَمُهَّنَأ  ََّیلِإ  َدِـهَع  ْدَـق  َرِیبَْخلا  َفیِطَّللا  َّنِإَف  ِیْتَیب ، َلْهَأ  ِیتَْرتِع  ِهَّللا َو  َباَتِک  اَمِِهب ؛ ُْمتْکَّسَمَت  ْنِإ 
َال اوُّلِزَت َو  َال  اَمِِهب  اوُکَّسَمَتَف  يَرْخُْألا ، اَمُهاَدْـحِإ  َِقبْـسَتَف  یَطْـسُْولا ) ِهَحِّبَـسُْملا َو  َْنَیب  َعَمَج  َو   ) ِْنیَتاَهَک ُلُوقَأ  َال  َو  ِْهیَتَحِّبَـسُم ) َْنَیب  َعَمَج  (َو 

(7  ) .اوُّلِضَتَف ْمُهُومَّدَقَت  َال  اوُّلِضَت َو 

ود نم  انامه  دندومرف : درب  شدوخ  دزن  ار  وا  لجوزع  يادخ  هک  يزور  رد  شا ، هبطخ  نیرخآ  رد  هلآ » هیلع و  هللا  یلص   » ادخ لوسر 
هک مترتع  و  ادخ ، باتک  دیوشن : هارمگ  زگره  دیئوج ، کسمت  ود  نآ  هب  هک  یمادام  نم ، زا  سپ  هک  مراذـگ  یم  امـش  نایم  رد  زیچ 

دننام دنوش ، دراو  نم  رب  ضوح  رانک  رد  ات  دنوشن  ادج  مه  زا  ودنآ  هک  هتـسب  نامیپ  نم  اب  هاگآ  فیطل و  يادخ  اریز  دـننم ، تیبلها 
ات دنابسچ ،) مه  هب  ار  یطـسو  هبابـس و  تشگنا  و   ) ود نیا  دننام  میوگ  یمن  و  دنابـسچ ) مه  هب  ار  دوخ  هباّبـس  تشگنا  ود  و   ) ود نیا 

.دش دیهاوخ  هارمگ  هک  دیتفین  ولج  ناشیازا  و  دیوشن ، هارمگ  دیزغلن و  ات  دیئوج  کسمت  ودنآ  هب  سپ  .دتفا  شیپ  يرگید  رب  یکی 

ِینَرَمَأ َو  یِخَأ ، ًاـِّیلَع  ْمُْهنِم  َراَـتْخاَف  ًهَِیناـَث  َعَلَّطا  َُّمث  .ْمُْهنِم  ِینَراَـتْخاَف  ًهَعاَـلِّطا  ِضْرَأـْلا  یَلَع  َعَـلَّطا  َهَّللا  َّنِإ  هلآ :» هیلع و  هللا  یلـص   » َلاَـق َو 
ِنآْرُْقلا َعَم  ْمُه  ِْنیَسُْحلا ، ِْدلُو  ْنِم  ْمُهَتَّیَِقب  ًاْنیَسُح َو  ًانَسَح َو  َّیَْنبا  َءاَیِصْوَْألا  َهَمِطاَف َو  َراَتْخاَف  ًهَِثلاَث  َعَلَّطا  َُّمث  .ِهَّنَْجلا  ِلْهَأ  ِءاَِسن  َهَدِّیَس  ُُهتْجَّوَزَف 

(8) ٍدِحاَو َدَْعب  ًادِحاَو  َضْوَْحلا  َّیَلَع  اوُدِرَی  یَّتَح  ِْنیَتَحِّبَسُْملا ) ِْهیَعَبْصِإ  َْنَیب  َعَمَج  َو   ) ِْنیَتاَهَک ُهَنُوقِراَُفی  َال  ْمُُهقِراَُفی َو  َال  ْمُهَعَم ، ُنآْرُْقلا  َو 

یمود رظن  سپـس  .درک  باختنا  نیمز  لها  نایم  زا  ارم  درک و  نیمز  هب  يرظن  دنوادخ  دـندومرف : هلآ » هیلع و  هللا  یلـص   » ادـخ لوسر 
رد وا  جاودزا  هب  یتشهب  نانز  رَورَـس  اب  ار  وا  هک  داد  ناـمرف  ارم  درک و  باـختنا  ناـنآ  ناـیم  زا  ار  مالـسلا » هیلع   » یلع مردارب  دومن و 

و مالسلا » امهیلع   » نیـسح نسح و  مرـسپ  ود  درک ، باختنا  ار  نانیـشناج  و  مالـسلا » اهیلع   » همطاف دومن و  یموس  رظن  سپـس  .مدروآ 
، نآرق زا  نانآ  هن  دوش و  یمن  ادج  ناشیا  زا  نآرق  هن  .نانآ  اب  نآرق  دننآرق و  اب  نانآ  مالـسلا .» مهیلع   » نیـسح نادـنزرف  زا  نانآ  هیقب 
رب رثوک  ضوح  رس  رب  يرگید  زا  سپ  یکی  هک  ینامز  ات  دنداد ) رارق  مه  رانک  ار  دوخ  هباّبـس  تشگنا  ود  ترـضح  و   ) ود نیا  دننام 

.دنوش دراو  نم 

َال َِکلَذـِلَف  اَِهب ، َفَْرُعیَف  ِهَْقلِْخلا  ِرِهاَظ  ِیف  ُهَمْـصِْعلا  ِتَْسَیل  ًاموُصْعَم َو  اَّلِإ  ُنوُکَی  َال  اَّنِم  ُماَـمِْإلا  َلاَـق : مالـسلا » هیلع   » ِْنیَـسُْحلا ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع 
.ًاصوُْصنَم اَّلِإ  ُنوُکَی 

؟ ِموُصْعَْملا یَنْعَم  اَمَف  ِهَّللا ! ِلوُسَر  َْنبا  اَی  َُهل : َلیِقَف 

َیلِإ يِدـْهَی  ُنآْرُْقلا  ِنآْرُْقلا َو  َیلِإ  يِدـْهَی  ُماَمِْإلا  ِهَماَیِْقلا َو  ِمْوَی  َیلِإ  ِناَـقِرَتْفَی  اـَل  ُنآْرُْقلا  َوُه  ِهَّللا  ُلـْبَح  ِهَّللا َو  ِلـْبَِحب  ُمِصَتْعُْملا  َوُه  َلاَـقَف :
(10 ( ،) 9 «) ُمَْوقَأ َیِه  ِیتَِّلل  يِدْهَی  َنآْرُْقلا  اَذه  َّنِإ  : » َّلَج َّزَع َو  ِهَّللا  ُلْوَق  َِکلَذ  َو  ِماَمِْإلا ،

دشاب رهاظ  رد  هک  تسین  یتیصوصخ  تمصع  دشاب و  موصعم  امتح  دیاب  هداوناخ  ام  زا  ماما  دندومرف : مالسلا » هیلع   » داجس ترـضح 
.دوش حیرصت  وا  تماما  هب  یلبق ) ماما  بناج  زا   ) هکنیا رگم  داد  صیخشت  ارنآ  ناوت  یمن  ورنیا  زا  دوش ، هتخانش  ات 

؟ تسیچ موصعم  يانعم  ادخ ! لوسر  دنزرف  يا  دندرک : ضرع 

ماما دنوش ؛ یمن  ادج  رگیدکی  زا  زیخاتـسر  زور  ات  هتخیوآ و  تسا  نآرق  هک  ادخ  نامـسیر  هتـشر و  هب  هک  تسا  یـسک  وا  دندومرف :
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یم هار  تسا  رتراوتـسا  هچنآ  هب  نآرق  نیا  اـنامه  : » هیآ نـیا  ياـنعم  تـسنیا  ماـما ، يوـسب  نآرق  دـنک و  یم  ییاـمنهار  نآرق  يوـسب 
«. دیامن

ترتع اب  یئانشآ  شور  نیرتهب 

ناشیا يوسب  نآرق  رگا  .تسا  ناشیا  نآرق و  یهارمه  تیعم و  زا  هدافتـسا  مالـسلا ،» مهیلع   » تیبلها لـئاضف  نییبت  مهف و  هار  نیرتهب 
نآرق دیسر  ناشیا  هب  تفایرد و  ار  تیبلها  لئاضف  هار  نآ  زا  ناوت  یم  هک  یهار  نیرتهب  ( 11) دهد یم  ربخ  ناشیا  زا  دیامن و  یم  هر 

هب تبـسن  ام  تفرعم  مه  میا و  هدرک  لمع  نیلقث  رتاوتم  مهم و  ثیدح  زا  یمین  هب  مه  میتفای  هار  تیبلها  هب  نآرق  قیرط  زا  رگا  .تسا 
.دوب دهاوخ  راد  هشیر  یئانبم و  مالسلا » مهیلع   » تیبلها

اذـل دراد ، اـم  ترطف  رد  هشیر  هک  تسا  یتفرعم  میتسرپب  ار  وا  دـیاب  هک  میراد  یئادـخ  قلاـخ و  میقولخم و  یتـسه  ملاـع  اـم و  هکنیا 
هار دوخ  يرطف  تفرعم  هب  سفنا ، قافآ و  تایآ  هدـهاشم ي  اب  هکنیا  زا  سپ  .تسا  هشیر  لصا و  مکح  رد  رگید ، فراعم  هب  تبـسن 

قیرط زا  ار  شیاه  هتـساوخ  ادـخ  هکنیا  يارب  زین  ار  لُسُر  لاسرا  ترورـض  میتخانـش ، دوخ  دوبعم  قلاخ و  ناونع  هب  ار  ادـخ  میتفای و 
« هلآ هیلع و  هللا  یلص   » ءایبنالا متاخ  ترضح  ناشیا ، نیرخآ  هب  تبون  لسر ، هلفاق ي  روبع  اب  .مینک  یم  كرد  دنک  غالبا  ام  هب  ناشیا 

میوش یم  ایوج  ناشیا  زا  ار  دوخ  فیلکت  میهد  همادا  قح  ترـضح  يوس  هب  ار  دوخ  هار  ترـضح ، نآ  زا  سپ  هکنیا  يارب  .دسر  یم 
عقاو رد  میتخانـش ، ار  ترتع  دش  یفرعم  نیلقث  ثیدـح  رد  هک  یهار  زا  یتقو  .دراد  یم  نایب  ام  خـساپ  رد  ار  نیلقث  ثیدـح  ناشیا  و 

.تفای ترطف  رد  هشیر  زین  ترتع  هب  تبسن  ام  تفرعم  میدرک و  لابند  ار  دوخ  يرطف  تفرعم  نامه 

هک ارچ  دراذـگ ، یمن  یقاب  ناملـسم  صخـش  يارب  ار  يراکنا  چـیه  لاجم  هک  تسنیا  شور ، نیا  مهم  تازایتما  نساـحم و  رگید  زا 
.دوب دهاوخن  نآ  شریذپ  زا  يزیرگ  اذل  دماجنا و  یم  نآ  هب  رفک  نآرق و  راکنا  هب  تروص  نیا  رد  لئاضف ، راکنا 

هار هدوب و  دـیفم  ناملـسم  ياـه  هقرف  رگید  يارب  ناـشیا  لـئاضف  و  مالـسلا » مهیلع   » تیبلها تیناـقح  تاـبثا  يارب  اـهنت  هن  شور  نیا 
چیه ياـج  نآ ، ساـسا  رب  هک  تسا  هویـش  نیرت  نئمطم  نیرتهب و  زین  تیبـلها  ناتـسود  يارب  دراذـگ ، یمن  یقاـب  اـهنآ  يارب  يزیرگ 

.دنام یمن  ناشیا  يارب  لئاضف  رد  یکش 

ربدت نآرق  رد  ام  نایعیـش  رگا  ( » 12 «:) اَِنلْضَف ِیف  اوُّکَش  اََمل  اَُنتَعیِـش  َنآْرُْقلا  َرَّبَدَت  َْول  : » دندومرف مالـسلا » هیلع   » قداص ترـضح  ورنیا  زا 
سک ره  ( » 13 «:) َنَتِْفلا ِبَّکَنَتَی  َْمل  ِنآْرُْقلا  َنِم  اَنَْرمَأ  ْفِْرعَی  َْمل  ْنَم  : » دندومرف و  دندرک .» یمن  کش  ام  يرترب  لئاضف و  رد  دندرک  یم 

«. دبای یمن  تاجن  اه  هنتف  زا  دسانشن  نآرق  زا  ار  ام  رما 

نآرق تیعجرم 

نادب تمایق  زور  ات  تما  نیا  هچ  ره  .تسا  هدش  نایب  نآرق  رد  زیچ  همه  هکنیا  رگنایب  تسا ، نآرق  تیعماج  رگنایب  تایاور ، تایآ و 
اهنت ام  رگا  دوجو ، نیا  اب  اما  .تایاور  زا  یهجوت  لباق  دادعت  مه  دنک و  یم  دییأت  ار  بلطم  نیا  نآرق  مه  هدمآ ، نآرق  رد  دـنجاتحم 

: میوش یم  هجاوم  گرزب  یساسا و  لکشم  ود  اب  مینادب  نامنید  نتفرگ  يارب  دوخ  يانبم  ار  نآرق 
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یم دـییأت  ار  نیا  يرامـش  یب  دـهاوش  .دـبای  یمن  رد  ار  اهنآ  تسرد  نییبت  ائادـتبا  موصعم  زج  یـسک  هک  تسه  یقیاقد  نآرق  رد  . 1
اب  - دـنرادن لوبق  ار  تیبلها  تیعجرم  هک  یناملـسم  ياههورگ  اه و  هقرف  نایم  رد  یلمع  يرکف و  تافارحنا  ماـمت  دوجو  تلع  دـنک ،

.تسا نیمه  دنکرتشم - نآرق  تیعجرم  نتشاد  لوبق  شریذپ و  رد  همه  هکنیا  دوجو 

عوجر نادب  امیقتـسم  ناشنید  روما  مامت  رد  دنناوت  یمن  مدرم  هکنیا  مه  نآرق و  تیعماج  مه  نآ  رد  هک  دراد  دوجو  يدایز  تایاور 
: میراد یم  هضرع  هنومن  ناونع  هب  ار  تایاور  نآ  زا  یکی  اجنیا  رد  .تسا  هدش  نایب  دننک 

ُلوـُقُع ُهُُغْلبَت  اـَل  ْنَِکل  َّلَـج َو  َّزَع َو  ِهَّللا  ِباَـتِک  ِیف  ٌلْـصَأ  ُهـَل  اَّلِإ َو  ِناَْـنثا  ِهـِیف  ُفـِلَتْخَی  ٍْرمَأ  ْنـِم  اَـم  مالـسلا :» هـیلع   » ِهَّللا ِدـْبَع  وـُبَأ  َلاَـق 
(. 14) ِلاَجِّرلا

نآ هک   ) تسه ادخ  باتک  رد  یلصا  هکنیا  رگم  دوش  فالتخا  نآ  رد  هک  تسین  يرما  چیه  دندومرف : مالسلا » هیلع   » قداص ترضح 
.دسر یمن  نادب  مدرم  لوقع  یلو  دنک ) یم  فرطرب  ار  فالتخا 

(. 15) ُْهنَع ْمُکُِربْخُأ  ْمَُکل  َقِْطنَی  َْنل  ُهوُقِْطنَتْساَف َو  ُنآْرُْقلا  َِکلَذ  مالسلا :» هیلع   » َنِینِمْؤُْملا ُریِمَأ  َلَاق 

.مهد یم  ربخ  امش  هب  وا  زا  نم  یلو  دیوگن ، نخس  امش  يارب  زگره  وا  دیوگ ، نخس  امش  اب  هک  دیهاوخب  وا  زا  تس ، نآرق  نیا 

رکذ نآرق  تایآ  زا  هدافتسا  اب  ار  ناناملسم  یلمع  يرکف و  ياه  یهارمگ  هشیر ي  تلع و  مالـسلا » مهیلع   » همئا نآ  رد  هک  یتایاور 
.تسا نید  ذخا  رد  نآرق  نتسناد  عجرم  هناگی  رد  لوا  لکشم  دوجو  رب  دهاش  همه  زین  تایاور  نآ  .تسا  رایسب  دنا  هدرک 

، تدوم بوجو  قـیرط  زا  مالـسلا » مهیلع   » تیبـلها هب  عوـجر  هدوـمرف  بجاو  ناـنمؤم  رب  نآرق  رد  ادـخ  هک  یبلاـطم  نیرتـمهم  زا  . 2
اب يو  هدیقع  نیا  دـنادب ، نید  هب  لمع  مهف و  يارب  دوخ  عجرم  اهنت  ار  نآرق  یـسک  رگا  .تسا  ناشیا  زا  يرادربنامرف  ملعت و  تیالو ،

.دراد تافانم  هداد ) عاجرا  تیبلها  هب  ار  ام  يددعتم  دراوم  رد  دوخ  هک   ) نآرق تیعجرم 

ار يدراوم  میناهاوخ ، ار  مالسلا » مهیلع   » تیبلها هب  طوبرم  فراعم  تایآ و  نآرق  زا  ام  عقاو  رد  نآرق ، هب  کسمت  رد  لوا  هلحرم  رد 
تیبلها هب  نآرق  قیرط  زا  یهلا  قیفوت  هب  هکنیا  زا  سپ  .تسا  هداد  عاجرا  ناـشیا  هب  ار  اـم  هداد و  ربخ  تیبلها  لـئاضف  زا  دـنوادخ  هک 

ناشیا هریـس  و  مالـسلا » مهیلع   » تیبلها یهاون  رماوا و  اب  تفرگ  لکـش  نامدوجو  رد  نیلقث  ثیدـح  هب  کسمت  زا  یمین  میتفای و  هار 
مهیلع  » تیبلها راتفر  راتفگ و  میناوت  یم  ادـخ  فطل  هب  ام  زین  هلحرم  نیا  رد  .تسا  نآرق  اـب  قباـطم  اـقیقد  همه  هک  میوش  یم  هجاوم 

هب هجوـت  اـب  هکنیا  نخـس  هصـالخ  .مینک  اـشامت  یـسررب و  ار  نآرق  اـب  نآ  یگنهاـمه  تینیع و  میراد و  هضرع  نآرق  رب  ار  مالـسلا »
: مینک عوجر  نآرق  هب  یتسیاب  هلحرم  ود  رد  ام  رگیدکی ، زا  ترتع  نآرق و  يریذپان  ییادج 

«. مالسلا مهیلع   » تیبلها رضحم  هب  نتفای  هار  ییانشآ و  روظنم  هب  تیبلها و  اب  ییانشآ  زا  شیپ  . 1

ای نآ و  يانبم  مهف  ای  ناشیا ، هریس ي  مالک و  رتهب  كرد  يارب  ناشیا ، زا  هدافتسا  و  مالسلا » مهیلع   » تیبلها رضحم  كرد  زا  سپ  . 2
هدش هداد  تبسن  ناشیا  هب  غورد  هب  ای  تسا  ناشیا  زا  اعقاو  ایآ  تسا  تیبلها  هب  بوسنم  هک  یصاخ  هریس ي  ای  مالک  هکنیا  صیخـشت 

هب ار  اـم  زین ، مهم  نیا  صیخـشت  يارب  اـهنآ ، رد  مالـسلا » مهیلع   » نیموـصعم همئا ي  رماـیپ و  هک  تسه  زین  يددـعتم  تاـیاور  .تسا 

( مالسلا مهیلع  ترتع  نآرق و  ياهیگژیو   ) نیلقثلا www.Ghaemiyeh.comصیاصخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 513زکرم  هحفص 20 

http://www.ghaemiyeh.com


.دنا هداد  روتسد  میرک  نآرق  رب  رظن ، دروم  هریس ي  ای  مالک و  ندرک  هضرع 

قیقحت شور 

و تمکح و ...  تیادـه ، ملع ، لثم  تسا ، رادروخرب  اـهنآ  زا  زین  نآرق  هک  تسا  یلئاـضف  مالـسلا » مهیلع   » تیبلها لـئاضف  زا  یخرب 
.تدوم موزل  تیالو و  لثم  تسا  مالسلا » مهیلع   » تیبلها صتخم  هک  تسا  یلئاضف  یخرب 

صوصخ رد  لئاضف  نآ  یـسررب  رد  ورنیا  زا  و  درادـن ، یئادـج  مالـسلا » مهیلع   » تیبلها زا  زین  كرتشم  لئاضف  رد  نآرق  هک  ورنآ  زا 
هرابرد زین  يرصتخم  ثحب  كرتشم ، لئاضف  رد  اذل  دوش ، یم  ام  بیصن  مالسلا » مهیلع   » تیبلها هرابرد ي  یبان  تاکن  هاگ  زین  نآرق 

.میمان یم  نیلقثلا » صئاصخ   » ار هعومجم  نیا  لک  ورنیا  زا  تشاد و  میهاوخ  نآرق  ي 

« مالـسلا مهیلع   » تیبلها اب  ندش  انـشآ  يارب  نآرق  ندوب  لصا  انبم و  تسا  كرتشم  صتخم ، كرتشم و  لئاضف  یـسررب  رد  هچنآ  اما 
ار نآ  زا  هدافتـسا  نآرق و  هب  عوـجر  زا  لوا  هلحرم ي  هعوـمجم ، نیا  رد  هک  مینآ  رب  شناـبوخ ، زا  دادمتـسا  ادـخ و  يراـی  هب  .تسا 

: میبای هار  ناشیا  لئاضف  و  مالسلا » مهیلع   » تیبلها هب  نآرق ، قیرط  زا  لیذ ، لوصا  تیاعر  اب  هدراذگ و  رس  تشپ 

.تسا هدومرف  رکذ  ار  ناشیا  لئاضف  هتشگ و  نومنهر  ترتع  هب  دنوادخ  اهنآ  رد  هک  نآرق  زا  یتایآ  نتفای  . 1

ددرگ رتشیب  هیآ  رد  تقد  لمأت و  هچ  ره  هلحرم  نیا  رد  هک  رگید ؛ تایآ  هب  هجوت  اب  نآرق و  رد  ربدـت  اـب  ینآرق  لـئاضف  نآ  نییبت  . 2
ْنَأ ََکل  یِغَْبنَی  ًهَناَزِخ  َتْحَتَف  اَمَّلُکَف  ُِنئاَزَخ  ِنآْرُْقلا  ُتاَیآ  : » دـندومرف مالـسلا » هیلع   » داجـس ماما  .دوش  یم  هدوزفا  راک ، يونعم  شزرا 
رظن تسا  نآ  رد  هچنادب  هک  تسا  هتـسیاش  يدوشگ  ار  يا  هنیجنگ  هاگ  ره  سپ  تسا ، یئاه  هنیجنگ  نآرق  تایآ  (: 16 «) اَهِیف اَم  َرُْظنَت 

! ینک

.دنا هتفگ  نخس  لئاضف  نآ  زا  اهنآ ، رد  مالسلا » مهیلع   » تیبلها هک  یتایاور  رکذ  . 3

تلیـضف ای  دراد ، دوجو  اهنآ  هب  تبـسن  ینآرق  یلالدتـسا  ثحب  ناکما  هک  دـش  دـهاوخ  رکذ  یتایآ  نآ  ادـتبا  تلیـضف ، ره  نییبت  رد 
هیآ و نییبت  يارب  زین  تایاور  زا  موزل ، تروص  رد  تمـسق  نیا  رد  .دوش  یم  هدیمهف  رت  تحار  هدوب و  رت  حـضاو  اهنآ  رد  رظن ، دروم 

مرکا ربمایپ  زا  یتایاور  زا  هک  دوب  دـهاوخ  نآ  رب  نام  یعـس  زین  تاـیاور  ناـیم  رد  مییوج و  یم  دادمتـسا  نآ  قادـصم  صیخـشت  اـی 
«. مالسلا مهیلع   » تیبلها تایاور  زا  دعب ، هلحرم ي  رد  مینک و  هدافتسا  تسا  ناناملسم  همه ي  قافتا  دروم  هک  هلآ » هیلع و  هللا  یلص  »

دهد یم  ماجنا  ام  يارب  تایآ  نییبت  هنیمز ي  رد  تایاور  هک  يراک  تسا ، نآرق  اه  لالدتـسا  رد  اـنبم  لـصا و  هکنیا  هب  هجوت  اـب  اـما 
یم زین  دوخ  لـقع  هب  ار  شیرترب  هک  ار  يرترب  نییبت  درک ، رکذ  ناوت  یم  هیآ  ره  يارب  هک  یفلتخم  ياـه  نییبـت  ناـیم  رد  هک  تسنیا 

كرد لباق  يا  هدیمهف  ناملسم  ره  يارب  تسا و  ینآرق  نانچمه  ام  لالدتسا  زونه  عقاو  رد  اذل  .دنک  یم  یفرعم  ام  هب  میبایرد  میناوت 
.تسا لوبق  دروم  و 

.دشاب یمن  روکذم  هویش ي  هب  ثحب  ناکما  اهنآ  صوصخ  رد  هک  دش  دهاوخ  رکذ  يرگید  تایاور  تایآ و  هاگنآ 
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هک تسا  یتامکحم  مکح  رد  دعب ، تایاور  تایآ و  هب  تبسن  هدش ، ماجنا  اهنآ  هب  تبسن  یلالدتـسا  ثحب  هک  یتایآ  تروص  نیا  رد 
.دنک یم  نشور  ثحب  مامت  رد  ار  ام  یّلک  فیلکت  هدوب و  اهنآ  هب  عاجرا  لباق  رگید  تایاور  تایآ و 

*****

.144، نارمع لآ  (. 1)

داجیا هدنونـش  رد  ناشیا  ربخ  دننک و  تیاکح  ار  يربخ  دـشاب  نکمم  ریغ  اتداع  رگیدـکی  اب  ناشیا  شزاس  هک  یهورگ  هاگ  ره  (. 2)
یظفل و رتاوتم  دـشاب : یم  عون  ود  تسا و  روآ  نیقی  دوخ  هب  دوخ  رتاوتم  ربخ  .دـنیوگ  رتاوتم  ربخ  احالطـصا  ار  ربخ  نآ  دـنک ، نیقی 

رکذ رد  نایوار  ینعی  يونعم  رتاوتم  دنـشاب و  هدرک  لقن  ار  ربخ  ترابع  ظفل و  کی  هب  نایوار  همه  ینعی  یظفل  رتاوتم  .يونعم  رتاوتم 
.دنیامن لقن  ارنآ  ددعتم  ظافلا  اب  هچ  رگا  دنشاب ، قفتم  يربخ  يانعم 

ص372. ج11 ، لئاسولا ، كردتسم  (. 3)

ص60. ج1 ، جاجتحالا ، (. 4)

.دراذگ یم  اجب  دوخ  زا  رفاسم  هک  یعاتم  ای  تساهبنارگ  نیگنس و  زیچ  يانعم  هب  لقث  (. 5)

ص68. ینامعنلل ، هبیغلا  (. 6)

ص415. ج2 ، یفاکلا ، (. 7)

ص909. سیق ، نب  میلس  باتک  (. 8)

.9 ءارسا ، (. 9)

ص132. رابخألا ، یناعم  (. 10)

تماما يوس  هب  و  مالسلا » مهیلع   » تیبلها يوس  هب  نآرق  تیاده  هب  طوبرم  تایاور  تایآ و  تیاده ، تیصوصخ  زا  ثحب  رد  (. 11)
.تسا هدش  رکذ  ناشیا ، تیالو  و 

ص419. يربکلا ، هیادهلا  (. 12)

ص13. ج1 ، یشایعلا ، ریسفت  (. 13)

ص60. ج1 ، یفاکلا ، (. 14)

ص61. ج1 ، یفاکلا ، (. 15)
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ص609. ج2 ، یفاکلا ، (. 16)

تیاده

تیاده ترورض 

هب تیادـه »  ، » شفارطا يایند  نارگید و  دوخ ،  ادـخ ،  اب  طابترا  رد  يویند ،  ینید و  نوؤش  همه ي  رد  ناسنا  ياـهزاین  نیرتمهم  زا 
.تسا لآ  هدیا  لماک و  يوگلا  يوس 

 ، یتیلباق نینچ  دوجو  اب  .دراد  ار  یتیاده  نینچ  تیلباق  دوخ  دوجو  رد  ناسنا  هک  تسا  نیمه  رد  زین  تاناویح  هب  تبسن  ناسنا  يرترب 
رت تسپ  دـنرادن ،  ار  تیلباق  نیا  هک  تاناویح ،  زا  دـنام و  دـهاوخ  تیناویح  هبترم ي  رد  درکن ،  هدافتـسا  تیلباق  نیا  زا  یناسنا  رگا 

: دش دهاوخ 

.{ 44/ ناقرف « } ًالیبَس ُّلَضَأ  ْمُه  َْلب  ِماْعنَْألاک  َّالِإ  ْمُه  ْنِإ  »

« .دنرت هارمگ  هکلب  دنتسین ،  تاناویح  دننام  زج  نانآ ،  »

مامت رگا  دش ،  رادروخرب  تیاده  زا  یـسک  رگا  هک  دشاب  تیادـه »  » لابند هب  شروما  مامت  رد  ات  تسا  مزال  یناسنا  ره  رب  ور  نیا  زا 
: دیسر دهاوخن  يدنزگ  ار  وا  دنوش ،  هارمگ  مه  ملاع 

.{ 105/ هدئام « } ُْمتیَدَتْها اَذِإ  َّلَض  ْنَم  ْمکُّرُضی  ْمکَسُْفنَأ ال  ْمکیَلَع  اُونَمآ  َنیذَّلا  اَهیَأ  ای  »

یمن نایز  امـش  هب  نارگید  نتفر  ههاریب  دـیتفای ،  تیادـه  امـش  هک  یتقو  دـیبایرد ،  ار  ناـتدوخ  دـیا ! هدروآ  ناـمیا  هک  یناـسک  يا  »
« .دناسر

؟ تسیک يداه 

یفرعم يو  هب  لماک  یهاگآ  ملع و  ساسا  رب  ار ،  هار  نیرترب  يداو ،  ره  رد  دهد و  خساپ  ار  ناسنا  زاین  نیا  دناوت  یم  هک  یسک  اهنت 
.تساناد دنوادخ  ترخآ ،  ایند و  قلاخ  ناهج و  قلاخ  وا و  قلاخ  دنک ، 

: داد تیاده  هدعو ي  تشاد  لیسگ  نیمز  يوس  هب  شتشهب  زا  ار  تقلخ  هلفاق ي  هک  یئادتبا  نامه  زا  وا 

.{ 38/ هرقب « } َنُونَزْحی ْمُه  ْمِهیَلَع َو ال  ٌفْوَخ  الَف  يادُه  َِعبَت  ْنَمَف  يدُه  یِّنِم  ْمکَّنِیتْأی  اَّمِإَف  ًاعیمَج  اْهنِم  اوُِطبْها  اَْنُلق  »

رب یفوخ  هن  دنک ،  يوریپ  نم  تیادـه  زا  سک  ره  دـمآ ،  ناتیارب  یتیادـه  نم  بناج  زا  رگا  سپ  دـیور ،  نییاپ  نآ  زا  همه  میتفگ : »
« .دنوش نیگهودنا  هن  تساهنآ و 

.{ 123/ هط « } یقْشی ُّلِضی َو ال  الَف  يادُه  َعَبَّتا  ِنَمَف  يدُه  یِّنِم  ْمکَّنِیتْأی  اَّمِإَف  ٌّوُدَع  ٍضْعَِبل  ْمکُضَْعب  ًاعیمَج  اْهنِم  اِطبْها  َلاق  »
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زا سک  ره  دسرب ،  یتیاده  نم  بناج  زا  امش  يارب  رگا  سپ  .دوب  دیهاوخ  رگیدکی  نمشد  هک  دیور  نییاپ  اج  نآ  زا  ود  ره  تفگ : »
« .تخب هریت  هن  دوش و  یم  هارمگ  هن  دنک  يوریپ  نم  تیاده 

 ، لیل «: } يدُْهَلل انیَلَع  َّنِإ  : » دومرف بجاو  دوخ  رب  تفرگ و  هدـهع  رب  ار  شقلخ  تیادـه  دوخ ،  هکلب  داد ،  تیادـه  هدـعو ي  اهنت  هن 
.{ 12

« .تسام هدهع ي  رب  تیاده  انامه  »

: دوش هئارا  وا  دوخ  بناج  زا  هک  تسا  تیاده  اعقاو  یتروص  رد  طقف  تیاده  هک  داد  ربخ  و 

.{ 71/ ماعنأ /120 و  هرقب « } يدُْهلا َوُه  ِهَّللا  يَدُه  َّنِإ  ُْلق  »

 « تسا یقیقح ]  ] تیاده ادخ  تیاده  نامگ  یب  وگب : »

: درک نشور  ار  شناگدنب  همه ي  فیلکت  یسدق  ثیدح  رد  و 

ص ج 4 ،  هیقفلا ،  هرـضحیال  نم   } .ُُهتیَدَـه ْنَم  اَّلِإ  ٌّلاَض  ْمکُّلک  يِداَبِع ! ُُهلاَـلَج : َّلَـج  ُهَّللا  َلاَـق  ِِهلآ : ِهیَلَع َو  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاَـق 
.{ 397

: دندومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

.مدرک شتیاده  نم  هک  یسک  رگم  دیهارمگ  همه  امش  نم ! ناگدنب  تسا : هدومرف  دنوادخ 

: دومرف شا  هداتسرف  نیرخآ  نیرترب و  هب  یتح  دینادرگ و  دوخ  صوصخم  اهنت  اهنت و  ار  تیاده  نأش  وا 

.{ 272/ هرقب « } ُءاشی ْنَم  يدْهی  َهَّللا  َّنکل  ْمُهادُه َو  کیَلَع  َسَیل  »

« .دنک یم  تیاده  دهاوخب  ار  هک  ره  ادخ  هکلب  تسین ،  وت  هدهع ي  رب  نانآ  تیاده  »

تیاده بابسا 

شقلخ روما  بابسا ،  تطاسو  نودب  امیقتسم و  دوخ  هکنیا  زا  تشاد  ابا  داهن و  بابسا  ساسا  رب  ار  ملاع  نیا  ناینب  وا  هک  اجنآ  زا  اما 
يارب (.{ ص 6 تاجردـلا ،  رئاـصب   ) ِباَبْـسَْألِاب اَّلِإ  َءایْـشَْألا  يِرْجی  ْنَأ  ُهَّللا  َیبَأ  َلاَـق : ُهَّنَأ  ُماَـلَّسلا  ِهـیَلَع  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَـع   } دـنادرگب ار 

.داد رارق  یبابسا  زین  تیاده 

طـسوت هک  یتاملک  نایم  رد  شتاقولخم و  نایم  رد  اما  دنک  یم  تیاده  دـهاوخب ،  هک  یمالک  ره  یقولخم و  ره  قیرط  زا  وا  هچ  رگا 
يددعتم دراوم  رد  درک ،  یفرعم  تیاده  بابـسا  ناونع  هب  نآرق  رد  داد و  رارق  صخاش  ار  یخرب  دـسر  یم  قلخ  هب  وا  تیادـه  اهنآ 
نایاوشیپ ناگداتسرف و  يرگتیاده  تایآ ،  زا  یخرب  رد  درک ،  یفرعم  تیاده  ببـس  ناونع  هب  ار  ینامـسآ  بتک  رگید  نآرق و  دوخ 
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 … ار و ناگراتس  هاگ  تسناد و  تیاده  ببس  ار  هبعک  هاگ  تشاد ،  نایب  دوب  هداد  رارق  دوخ  هک  ار  یناماما  و 

تیاده بابسا  نیرتمهم 

ناشیا طسوت  داتسرف و  ورف  ناشیا  رب  زین  ار  دنتیاده  ببس  هک  ینامسآ  ياهباتک  ادخ  هک  دنتسه  وا  نالوسر  تیاده ،  ببس  نیرتمهم 
.دومن تیاده  ار  اهتما  ناشیا ،  نییبت  غیلبت و  اب  درک و  غالبا  شقلخ  هب 

.مینک عوجر  دوخ  ربمایپ  هب  یتسیاب  میشاب  یهلا  تیاده  ناهاوخ  رگا  میتسه  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ناربمایپ متاخ  تما  هک  ام 
: دیاشگ یم  ام  رب  ار  تیاده  هار  ترضح  نآ  مالک  نیا  میرادن  یسرتسد  ترضح  نآ  هب  هک  نامز  نیا  رد  اما 

ص ج 11 ،  لئاسولا ،  كردتـسم   } .ًادـَبَأ اوُّلِـضَت  َْنل  اَـمِِهب  ُْمتکَّسَمَت  ْنِإ  ِیتَیب ،  َلـْهَأ  ِیتَْرتِع  ِهَّللا َو  َباَـتک  ِنیَلَقَّثلا ؛ ُمکِیف  كِراَـت  یِّنِإ 
.{ 372

ود نیا  هب  رگا  دـننم ،  تیب  لـها  هک  مترتع  ادـخ و و  باـتک  مراذـگ : یم  او  امـش  ناـیم  رد  ار  اـهبنارگ  نیگنـس و  زیچ  ود  نم  اـنامه 
.دش دیهاوخن  یهارمگ  تلالض و  راچد  زگره  دیئوج  کسمت 

نیا رد  هک  دهد  یم  عاجرا  ترتع  نآرق و  هب  تیاده ،  رما  رد  ار  ام  هک  تسه  یناوارف  تایاور  تایآ و  ترضح ،  نآ  مالک  نیا  زج 
.تفگ میهاوخ  نخس  اهنآ  نوماریپ  هدرک و  رکذ  ار  تایاور  تایآ و  نآ  یهلا  قیفوت  هب  راتشون 

نآرق طسوت  تیاده 

نآرق طسوت  تیاده 

: دومرف لزان  ناشناربمایپ  رب  اه  تما  تیاده  يارب  دنوادخ  ار  ینامسآ  ياهباتک  همه ي 

.{ /3 و 4 نارمع لآ  « } ِساَّنِلل يدُه  ُْلبَق  ْنِم  َلیْجنِْإلا  َهارْوَّتلا َو  َلَْزنَأ  ِهیَدی َو  َنَیب  اِمل  ًاقِّدَصُم  ِّقَْحلِاب  َباتْکلا  کیَلَع  َلََّزن  »

هک درک ،  لزاـن  رت  شیپ  ار  لـیجنا  تاروـت و  تسا و  نیـشیپ  ياـهباتک  هدـننک  قیدـصت  هک  درک  لزاـن  وـت  رب  قـح  هب  ار  باـتک  نیا  »
« دشاب مدرم  يامنهار 

.{ 49/ نونمؤم « } َنوُدَتْهی ْمُهَّلََعل  َباتْکلا  یَسُوم  انیَتآ  ْدََقل  «َو 

« .دنبای تیاده  هک  دشاب  میداد ،  ینامسآ  باتک  یسوم  هب  ام  یتسار  هب  «و 

.{ 23/ هدجس  } لیئارْسِإ ینَِبل  يدُه  ُهاْنلَعَج  ِِهئاِقل َو  ْنِم  ٍهیِْرم  یف  ْنکَت  الَف  َباتْکلا  یَسُوم  انیَتآ  ْدََقل  «َو 

« .میداد رارق  لیئارسا  ینب  يامنهار  ار  باتک  نآ  نکم و  دیدرت  وا  اب  رادید  رد  سپ  میداد  باتک  یسوم  هب  ام  یتسار  هب  «و 
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ِساَّنِلل يدُه  ًارُون َو  یـسُوم  ِِهب  َءاج  يذَّلا  َباتْکلا  َلَْزنَأ  ْنَم  ُْلق  یَـش ٍء  ْنِم  ٍرََـشب  یلَع  ُهَّللا  َلَْزنَأ  ام  اُولاق  ْذِإ  ِهِرْدَـق  َّقَح  َهَّللا  اوُرَدَـق  ام  «َو 
« َنوـُبَْعلی ْمِهِـضْوَخ  یف  ْمُهْرَذ  َّمـُث  ُهَّللا  ِلـُق  ْمکُؤاـبآ  ـال  ْمـُْتنَأ َو  اوُـمَْلعَت  ْمـَل  اـم  ْمـُتْمِّلُع  ًاریثـک َو  َنوـُفُْخت  اهَنوُدـُْبت َو  َسیطارَق  ُهَنوـُلَعْجَت 

.{ 91/ ماعنأ }

هچ وگب : .تسا  هدرکن  لزان  يزیچ  يرـشب  چیه  رب  ادخ  دـنتفگ : هک  هاگ  نآ  دنتخانـشن ،  تسوا  تلزنم  راوازـس  هک  نانچ  ار  ادـخ  «و 
اهذغاک رد  هدنکارپ  تروص  هب  ار  نآ  امش  اما  دوب ،  یتیاده  رون و  مدرم  يارب  هک  درک ؟ لزان  هدروآ  یسوم  هک  ار  یباتک  نآ  یسک 

[ نآ هلیـسو  هب   ] دیتسناد یمن  ناتناردپ  امـش و  هچنآ  هک  یلاح  رد  دـینک ،  یم  نامتک  ار  يرایـسب  راکـشآ و  ار ] یتمـسق   ، ] هداد رارق 
« .دننک يزاب  دوخ  ییوگ  هوای  رد  هک  راذگاو  ار  اهنآ  هاگنآ  ادخ ،  وگب : .دیدش  میلعت 

نیا تسا و  هدومرف  لزان  اهناسنا  تیاده  يارب  ار  نآ  ادخ  تسا ،  تیادـه  باتک  تسا ،  ینامـسآ  باتک  نیرخآ  هک  زین  میرک  نآرق 
: تسا هدش  نآ  رکذتم  اهراب  نآرق  رد  زین  ادخ  دراد و  لوبق  ار  نآ  یناملسم  ره  هک  تسا  یبلطم 

.{ 185/ هرقب  } ناقْرُْفلا يدُْهلا َو  َنِم  ٍتانَیب  ِساَّنِلل َو  يدُه  ُنآْرُْقلا  ِهیف  َلِْزنُأ  يذَّلا  َناضَمَر  ُرْهَش  »

هدـش لزان  نآ  رد  لطاب  قح و  نایم  قراف  رگنـشور و  ياـه  تّجح  مدرم و  ياـمنهار  ناونع  هب  نآرق  هک  تسا  یهاـم  ناـضمر  هاـم  »
تسا

.{ 2/ هرقب « } َنیقَّتُْمِلل يدُه  ِهیف  َبیَر  ُباتْکلا ال  ِکلذ  »

« .تسا ناراگزیهرپ  يامنهار  تسین ،  نآ  رد  يدیدرت  چیه  باتک  نآ  »

.{ 97/ هرقب « } َنینِمْؤُْمِلل يرُْشب  يدُه َو  ِهیَدی َو  َنَیب  اِمل  ًاقِّدَصُم  ِهَّللا  ِنْذِِإب  ِکْبلَق  یلَع  َُهلََّزن  ُهَّنِإَف  »

« .تسا نانمؤم  يارب  یتراشب  تیاده و  دنک و  یم  قیدصت  ار  نیشیپ  ینامسآ  بتک  هک  درک  لزان  وت  بلق  رب  ادخ  رما  هب  ار  نآرق  وا  »

.{ /1 و 2 لمن « } َنینِمْؤُْمِلل يرُْشب  يدُه َو  ٍنیبُم  ٍباتک  ِنآْرُْقلا َو  ُتایآ  ْکِلت  »

« .تسا نانمؤم  يارب  یتراشب  تیاده و  هک  .تسا  رگنشور  باتک  نآرق و  تایآ  نیا  »

.{ 13/ نج « } اقَهَر ًاسَْخب َو ال  ُفاخی  الَف  ِهِّبَِرب  ْنِمْؤی  ْنَمَف  ِِهب  اَّنَمآ  يدُْهلا  اَنْعِمَس  اََّمل  اَّنَأ  «َو 

[ دوخ شاداپ   ] ناصقن زا  هن  دروآ ،  نامیا  دوخ  راگدرورپ  هب  هک  ره  سپ  میدیورگ  نادب  میدینـش  ار  نآرق ]  ] تیاده هک  نیمه  ام  «و 
« .یمتس زا  هن  دسرت و  یم 

اِنتایآ ْنَع  َنُوفِدْصی  َنیذَّلا  يِزْجَنَـس  اْهنَع  َفَدَص  ِهَّللا َو  ِتایِآب  َبَّذـک  ْنَّمِم  ُمَلْظَأ  ْنَمَف  ٌهَمْحَر  يدُـه و  ْمکِّبَر َو  ْنِم  ٌهَنَیب  ْمکَءاج  ْدَـقَف  »
.{ 157/ ماعنأ « } َنُوفِدْصی اُوناک  اِمب  ِباذَْعلا  َءوُس 
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ار ادخ  تایآ  هک  سک  نآ  زا  رتراکمتـس  تسیک  سپ  .تسا  هدمآ  امـش  يوس  یتمحر  تیاده و  تجح و  ناتیادـخ  زا  کنیا  سپ  »
یباذع هب  ناش  ینادرگور  ببـس  هب  دننادرگ ،  یم  يور  ام  تایآ  زا  هک  ار  یناسک  يدوز  هب  دـنادرگ ؟ يور  نآ  زا  دـنک و  بیذـکت 

« .درک میهاوخ  تازاجم  تخس 

ناهارمگ تازاجم 

.تسا تیاده  زا  تیمورحم  دننک  یم  ملظ  دوخ  هب  تیاده  زا  ینادرگور  اب  هک  یناسک  تازاجم  نیلوا 

« .دنک یمن  تیاده  ار  ناملاظ  «: » َنیِملاَّظلا َمْوَْقلا  يِدْهی  ال   » هک هدومرف  شباتک  رد  هبترم  لاعتم 10  دنوادخ 

: دیامرف یم  يرگید  ياج  رد  ور  نیا  زا  .نامه  ندش  یهارمگ  تلالض و  راچد  نامه و  تیاده ،  زا  تیمورحم 

.{ 27/ میهاربإ «: } َنیِملاَّظلا ُهَّللا  ُّلِضی  «َو 

« .دنک یم  هارمگ  ار  ناملاظ  ادخ  »

: دندومرف نآرق  هرابرد ي  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

.{ ص 450 مالسلا ،  هیلع  يرکسعلا  مامإلا  ریسفت  «: } ُهَّللا ُهَّلَضَأ  ِهِریَغ  ِیف  يَدُْهلا  َبَلَط  ْنَم  »

« .دزاس یم  شهارمگ  دنوادخ  دیوجب ،  نآرق  ریغ  رد  ار  تیاده  سک  ره  »

نیا یـسک  رگا  هداد ،  رارق  تیادـه  ببـس  ار  شباتک  ادـخ  نوچ  هک  تسا  نیا  دـنک » یم  هارمگ  ار  یـسک  نینچ  ادـخ   » هکنیا يانعم 
.داتفا دهاوخ  یهارمگ  تلالض و  ماد  رد  هن  رگ  دش و  دهاوخ  رادروخرب  نآ  زا  هک  دش  اریذپ  ار  تیاده 

ُْهنِم ْلَبْقی  َْمل  ْنَم  ُّلِضی  اَمَّنِإ  َیلاَعَت …  كَراَبَت َو  َهَّللا  َّنِا  : » دنتشون دوخ  نارای  زا  یکی  يارب  مالسلا  هیلع  مولعلا  رقاب  ترـضح  هک  نانچ 
.{ ص 52 ج 8 ،  یفاکلا ،  «: } ُهاَدُه

« .دریذپن ار  وا  تیاده  هک  دنک  یم  هارمگ  ار  یسک  دنوادخ  »

؟ دنک یم  تیاده  ار  یناسک  هچ  میرک  نآرق 

مایپ نآرق ،  هکلب  .تسا  هداتسرفن  ورف  اهناسنا  زا  یـصاخ  دادعت  يارب  ای  یـصاخ و  ناکم  نامز و  يارب  ار  میرک  نآرق  لاعتم  دنوادخ 
.درادن تیدودحم  يرشب  یناکم و  ینامز ،  تهج  زا  زین  نآرق  يرگ » تیاده   » ور نیا  زا  .زیخاتـسر  زور  ات  تسا  تیرـشب  يارب  ادخ 

هرهب ي شریذپ ،  حور  نتشاد  اب  دشاب ،  هک  تالامک  نامیا و  مهف و  زا  يا  هبترم  هاگیاج و  ره  رد  یـسک  ره  یناکم ،  نامز و  ره  رد 
.درب دهاوخ  نآرق  تیاده  زا  ار  دوخ 

: تسا هتسناد  اهناسنا  همه ي  تیاده  بجوم  ار  شباتک  هتشاد و  نایب  ار  بلطم  نیا  لاعتم  دنوادخ  زین  نآرق  تایآ  رد 
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مدرم مومع  يارب  تیاده 

.{ 185/ هرقب  } ناقْرُْفلا يدُْهلا َو  َنِم  ٍتانَیب  ِساَّنِلل َو  يدُه  ُنآْرُْقلا  ِهیف  َلِْزنُأ  يذَّلا  َناضَمَر  ُرْهَش  »

هدـش لزان  نآ  رد  لطاب  قح و  نایم  قراف  رگنـشور و  ياـه  تّجح  مدرم و  ياـمنهار  ناونع  هب  نآرق  هک  تسا  یهاـم  ناـضمر  هاـم  »
تسا

نیملسم يارب  تیاده 

.{ 102/ لحن كر : و  . 89/ لحن « } َنیِملْسُْمِلل يرُْشب  ًهَمْحَر َو  يدُه َو  یَش ٍء َو  ِّلِکل  ًاناْیِبت  َباتْکلا  کیَلَع  اْنلََّزن  «َو 

« .میدرک لزان  وت  رب  تسا ،  یتراشب  تمحر و  دومنهر و  ناناملسم  يارب  زیچ و  همه  رگنایب  هک  ار  باتک  نیا  «و 

نانمؤم يارب  تیاده 

52/ فارعأ  ، 97/ هرقب كر : و  . 64/ لحن « } َنُونِمْؤی ٍمْوَِقل  ًهَمْحَر  يدُه َو  ِهیف َو  اوُفَلَتْخا  يِذَّلا  ُمَُهل  َنیَُبِتل  َّالِإ  َباتْکلا  کیَلَع  اْنلَْزنَأ  ام  «َو 
.{ 44/ تلصف /2 و  لمن  ، 111/ فسوی  ، 57/ سنوی و 203 ، 

یتمحر تیادـه و  ینک و  نایب  ناشیارب  دـنراد  فالتخا  نآ  رد  ار  هچنآ  هک  نیا  يارب  رگم  میدرکن  لزاـن  وت  رب  ار  باـتک  نیا  اـم  «و 
« .دنروآ یم  نامیا  هک  یمدرم  يارب  دشاب 

اوقت لها  يارب  تیاده 

.{ 2/ هرقب « } َنیقَّتُْمِلل يدُه  ِهیف  َبیَر  ُباتْکلا ال  ِکلذ  »

« .تسا ناراگزیهرپ  يامنهار  تسین ،  نآ  رد  يدیدرت  چیه  باتک  نآ  »

ناراکوکین يارب  تیاده 

.{ 2 و 3 نامقل / « } َنینِسْحُْمِلل ًهَمْحَر  يدُه َو  ِمیکَْحلا  ِباتْکلا  ُتایآ  ْکِلت  »

« .تسا ناراکوکین  يارب  یتمحر  تیاده و  هک  .تسا  زومآ  تمکح  باتک  تایآ  اهنیا  »

نیقی لها  يارب  تیاده 

.{ 20/ هیثاج « } َنُوِنقوی ٍمْوَِقل  ٌهَمْحَر  يدُه َو  ِساَّنِلل َو  ُِرئاَصب  اَذَه  »

« .تسا یتمحر  تیاده و  دنروآ  نیقی  هک  یموق  يارب  تسا و  مدرم  يارب  ییاه  تریصب  هیام ] باتک   ] نیا »

؟ دنک یم  تیاده  هچ  هب  نآرق 
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رد هک  تسا  هدش  لامعتـسا  دروم )  24 طارِـص (  و  دروم )  29 لیبَس (  هارمه  هب  نآرق ،  تایآ  رد  يددـعتم  دراوم  رد  تیادـه »  » ظفل
.تسا هدش  یفرعم  یهلا  تیاده  دصقم  ناونع  هب  طارص  لیبس و  دراوم ،  نیا 

طقف دروایب  زیمت ،  يَدْهَا »  » هملک يارب  دهاوخ  یم  یتقو  نآرق  رد  ادخ  هک  دراد  تیعوضوم  تیاده  ثحب  رد  لیبس  هملک ي  ردـقنآ 
زا اهنآ  هکنیا  نایب  رد  نخـس  همادا ي  رد  دنرت » هتفای  تیاده   » يا هدـع  هدومرف : هک  اجنآ  ینعی   ) دـیامرف یم  هدافتـسا  ًالیبَس »  » ظفل زا 

«(. ناشهار  » تهج زا  دیامرف : یم  دنرت  هتفای  تیاده  تهج  هچ 

.{ 51/ ءاسن كر : و  . 84/ ءارسإ « } الیبَس يدْهَأ  َوُه  ْنَِمب  ُمَلْعَأ  ْمکُّبَرَف  ِِهتَلکاش  یلَع  ُلَمْعی  ٌّلک  ُْلق  »

« .تسا رت  هتفای  هار  یسک  هچ  دناد  یم  رتهب  ناتراگدرورپ  دنک و  یم  لمع  شدوجو  راتخاس  بسح  رب  سک  ره  وگب : »

: تسا هدش  هدروآ  زیمت  ًالِیبَس »  » ظفل طقف  ُّلَضَا ، »  » هملک يارب  میرک  نآرق  رد  زین  یهارمگ  تلالض و  هرابرد ي  نینچمه 

.{ 42 و 44  ، 34/ ناقرف كر : و  . 72/ ءارسإ « } الیبَس ُّلَضَأ  یمْعَأ َو  ِهَرِخْآلا  ِیف  َوُهَف  یمْعَأ  ِهِذه  یف  َناک  ْنَم  «َو 

« .دوب دهاوخ  رت  هارمگ  روک و  مه  ترخآ  رد  دشاب  لد ]  ] روک ایند  نیا  رد  هک  ره  «و 

هک تسا  یـسک  هتفای  تیاده  .تسا  هار »  » دراد تیعوضوم  هدوب و  هجوت  دروم  تیاده  زا  تیمورحم  تیادـه و  رد  هچنآ  نیا ،  ربانب 
تسا و ربخ  یب  هار  نیا  زا  ای  هک  تسا  یسک  تیاده  زا  مورحم  تسا و  تکرح  رد  دوصقم  دصقم و  يوس  هب  تقیقح  قح و  هار  رد 

.دراپس یم  هر  یلطاب  دصقم  يوس  هب  یلطاب  هار  رد  ای 

طارـص هب  وا  يرگتیاده  میرک  نآرق  رد  يددـعتم  تایآ  رد  زین  یهلا  تیادـه  صوصخ  رد  اما  تیادـه ،  تایآ  مومع  تهج  زا  نیا 
: تسا هدش  حرطم  قح  لیبس  میقتسم و 

.{ 142/ هرقب « } ٍمیقَتْسُم ٍطارِص  یلِإ  ُءاشی  ْنَم  يدْهی  ُبِْرغَْملا  ُقِرْشَْملا َو  ِهَِّلل  ُْلق  »

« .دنک یم  تیاده  تسار  هار  هب  دهاوخ  ار  هک  ره  تسادخ ،  نآ  زا  برغم  قرشم و  وگب : »

.{ 4/ بازحأ « } َلیبَّسلا يِدْهی  َوُه  َّقَْحلا َو  ُلوُقی  ُهَّللا  «َو 

« .دنک یم  تیاده  هار  هب  وا  دیوگ و  یم  ار  تقیقح  ادخ  «و 

اَنِدـِْها : » دـنک تیادـه  میقتـسم  طارـص  هب  ار  ام  هک  میهاوخ  یم  وا  زا  هیموی  بجاو  ياـهزامن  رد  هبترم  هد  لقادـح  هنازور  ور  نیا  زا 
« .نک تیاده  میقتسم  طارص  هب  ار  ام  «: » َمیقَتْسُْملا َطارِّصلا 

يدـصقم هچ  هب  ار  شقلخ  نآرق  طسوت  هک  هدرک  ناـیب  هیآ  دـنچ  رد  لاـعتم  دـنوادخ  زین  نآرق  قیرط  زا  یهلا  تیادـه  صوصخ  رد 
: دنک یم  تیاده 
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ٌباتک ٌرُون َو  ِهَّللا  َنِم  ْمکَءاج  ْدَق  ٍریثک  ْنَع  اوُفْعی  ِباتْکلا َو  َنِم  َنوُفُْخت  ُْمْتنک  اَّمِم  ًاریثک  ْمَکل  ُنیَبی  اُنلوُسَر  ْمکَءاج  ْدَـق  ِباتْکلا  َلْهَأ  ای  »
15/ هدئام « } ٍمیقَتْسُم ٍطارِص  یلِإ  ْمِهیدْهی  ِِهنْذِِإب َو  ِروُّنلا  َیلِإ  ِتاُملُّظلا  َنِم  ْمُهُجِرْخی  ِمالَّسلا َو  َُلبُس  ُهَناوْضِر  َعَبَّتا  ِنَم  ُهَّللا  ِِهب  يدْهی  ٌنیبُم 

.{ و 16

ناتیارب دیدرک  یم  ناهن  هک  ار  ینامسآ  باتک  قیاقح  زا  يرایسب  هک  تسا  هدمآ  امش  يوس  هب  ام  هداتـسرف ي  انامه  باتک ! لها  يا  »
رد هک  ار  سک  ره  ادخ  .تسا  هدمآ  امـش  يارب  يرگنـشور  باتک  رون و  ادخ  بناج  زا  انامه  .درذگ  یم  يرایـسب  زا  دزاس و  نشور 
زا ار  اـهنآ  دوخ ،  تساوخ  هب  دوش و  یم  نوـمنهر  تمالـس  نما و  ياـه  هار  هب  باـتک ]  ] نآ هلیـسو ي  هب  تسوا ،  ياـضر  بلج  یپ 

« .دنک یم  ناشتیاده  میقتسم  طارص  هب  درب و  یم  رون  هب  اه  یکیرات 

.{ 46/ رون « } ٍمیقَتْسُم ٍطارِص  یلِإ  ُءاشی  ْنَم  يدْهی  ُهَّللا  ٍتانیَبُم َو  ٍتایآ  اْنلَْزنَأ  ْدََقل  »

« .دنک یم  تیاده  میقتسم  طارص  هب  دهاوخب  ار  هک  ره  ادخ  میدرک و  لزان  رگنشور  یتایآ  ام  هتبلا  »

.{ 6/ أبس « } ِدیمَْحلا ِزیزَْعلا  ِطارِص  یلِإ  يدْهی  َّقَْحلا َو  َوُه  کِّبَر  ْنِم  کَیلِإ  َلِْزنُأ  يذَّلا  َْملِْعلا  اُوتوُأ  َنیذَّلا  يَری  «َو 

هار هب  تسا و  قـح  هدـش ،  لزاـن  وـت  يوـس  هب  تراـگدرورپ  بناـج  زا  هچنآ  هک  دـنناد  یم  دـش ،  هداد  اـهنآ  هب  ملع  هک  یناـسک  «و 
« .دنک یم  تیاده  هدوتس  ریذپان  تسکش  يادخ ] ]

.{ 9/ ءارسإ « } ًاریبک ًارْجَأ  ْمَُهل  َّنَأ  ِتاِحلاَّصلا  َنُولَمْعی  َنیذَّلا  َنینِمْؤُْملا  ُرِّشَبی  ُمَْوقَأ َو  یِه  یتَِّلل  يدْهی  َنآْرُْقلا  اَذه  َّنِإ  »

هک دـهد  یم  هدژم  دـننک  یم  هتـسیاش  ياهراک  هک  ینانمؤم  نآ  هب  دـیامن و  یم  هار  تسا  رتراوتـسا  هچنآ  هب  نآرق  نیا  دـیدرت ،  یب  »
« .دوب دهاوخ  ناشیارب  گرزب  یشاداپ 

لیبس و توافت  الوا  مینیبب  دـیاب  هدـش ،  حرطم  لیبس  هب  تیادـه  مه  طارـص و  هب  نآرق  تیادـه  مه  تایآ ،  نیا  رد  هکنیا  هب  هجوت  اب 
.؟ دشاب یم  هچ  ود  نیا  زا  دوصقم  ایناث  و  تسیچ ؟ رد  طارص 

« لیبَس  » و طارص »  » زا دوصقم 

.{ 42/ مجن  : } یهَْتنُْملا کِّبَر  یلِإ  َّنَأ  َو  : » دوش یم  متخ  وا  هب  دصاقم  همه ي  تسین و  ادخ  زا  رتالاب  يدوصقم  هکنیا  هب  هجوت  اب 

جاجوعا و یجک و  چـیه  نودـب  هک  تسا  یهارهاش  میقتـسم  طارـص  تسوت ، » راگدرورپ  يوس  هب  روما ] همه ي  ي   ] اـهتنا اـنامه  «و 
ادخ ناگدنب  قالخا ، ) رد  طیرفت  طارفا و  دیاقع و  رد  ریـصقت  ولغ و  لثم   ) دنلطاب ود  ره  هک  یتسار  پچ و  هب  یـشیارگ  چیه  نودـب 

: دناسر یم  ناشقلاخ  هب  ار 

.{ 175/ ءاسن « } ًامیقَتْسُم ًاطارِص  ِهَیلِإ  ْمِهیدْهی  ٍلْضَف َو  ُْهنِم َو  ٍهَمْحَر  یف  ْمُُهلِخْدیَسَف  ِِهب  اوُمَصَتْعا  ِهَّللِاب َو  اُونَمآ  َنیذَّلا  اَّمَأَف  »

هب ار  نانآ  دروآ و  دهاوخ  رد  دوخ  لضف  تمحر و  راوج  رد  ار  همه  دنتـسج ،  کسمت  وا  هب  دـندروآ و  نامیا  ادـخ  هب  هک  اهنآ  اما  »
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« .دومن دهاوخ  تیاده  میقتسم  طارص  هب  شدوخ  يوس 

: تسا هدیمان  دوخ  هار  هدرک و  هفاضا  دوخ  هب  ار  طارص  نیا  دنوادخ  نآرق ،  تایآ  زا  یخرب  رد  ور  نیا  زا 

52 و يروش / « } ُرُومُْألا ُریصَت  ِهَّللا  َیلِإ  الَأ  ِضْرَْألا  ِیف  ام  ِتاوامَّسلا َو  ِیف  ام  َُهل  يذَّلا  ِهَّللا  ِطارِص  ٍمیِقَتْـسُّم ،  ٍطاَرِـص  یلِإ  يِدَْهَتل  کَّنِإ  »
.{ 6/ أبس /24 و  جح كر : و  . 53

اه نامسآ  رد  هچنآ  هک  ییادخ  هار  هب  .ینک  یم  تیاده  میقتسم  طارص  هب  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ   ) وت دیدرت  یب  »
« .ددرگ یم  زاب  ادخ  هب  اهراک  هک  شاب  هاگآ  .تسوا  نآ  زا  تسا  نیمز  رد  هچنآ  و 

.تسا هدش  هفاضا  هللا »  » كرابم مان  هب  نآرق  تایآ  رد  هبترم  تسا و 65  هار  يانعم  هب  زین  لیبَس »  » هملک ي

: لیذ هیآ ي  دننام  تسا ،  طارص  نامه  دوش  هفاضا  ادخ  هب  لیبس  هک  اجنآ 

.{ 153/ ماعنأ « } َنوُقَّتَت ْمکَّلََعل  ِِهب  ْمکاَّصَو  ْمِکلذ  ِِهلیبَس  ْنَع  ْمِکب  َقَّرَفَتَف  َُلبُّسلا  اوُِعبَّتَت  ُهوُِعبَّتاَف َو ال  ًامیقَتْسُم  یطارِص  اذه  َّنَأ  «َو 

تسا يزیچ  نیا  .دزاس  یم  ادج  وا  هار  زا  ار  امش  هک  دینکن ،  يوریپ  اه  هار  زا  دینک و  يوریپ  نآ  زا  تسا ،  نم  میقتسم  طارـص  نیا  »
« .دینک هشیپ  اوقت  دیاش  دنک ،  یم  شرافس  نآ  هب  ار  امش  دنوادخ  هک 

ادابم هدومرف : سپس  هداد و  تسا  میقتسم  طارص  نامه  هک  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  طارص  زا  تیعبت  هب  روتـسد  هیآ  نیا  رد 
.تسوا لیبس  نامه  میقتسم  طارص  دوش  یم  مولعم  .دوش  یم  وا  لیبس »  » زا امش  یئادج  ثعاب  هک  دینک  يوریپ  ُلبُس »  » زا

طارص رد  ناشیا  هک  تسا  یشقن  رگنایب  میقتـسم و  طارـص  رد  نانآ  هاگیاج  رگنایب  دوش  هداد  تبـسن  نآ  ناگدنیوپ  هب  لیبس  رگا  اما 
: هدش نایب  میقتسم  طارص  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  شقن  لیذ  هیآ  رد  الثم  .دننک  یم  افیا  میقتسم 

.{ 108/ فسوی « } َنیکِرْشُْملا َنِم  اَنَأ  ام  ِهَّللا َو  َناْحبُس  ینَعَبَّتا َو  ِنَم  اَنَأ َو  ٍهَریَصب  یلَع  ِهَّللا  َیلِإ  اوُعْدَأ  یلیبَس  ِهِذه  ُْلق  »

« .متسین ناکرشم  زا  نم  و  ادخ ! تسا  هزنم  مینک ! یم  توعد  ادخ  يوس  هب  تریصب  اب  مناوریپ  نم و  تسا : نم  هار  نیا  وگب :

هب زین  اهنآ  ات  تسادـخ  يوس  هب  مدرم  توعد  میقتـسم ،  طارـص  رد  وا  شقن  اما  تسا ،  میقتـسم  طارـص  رد  ربماـیپ  هک  تسا  تسرد 
هکلب .دننک  يوریپ  نآ  زا  دوش  هداد  روتسد  تما  مامت  هب  هک  تسین  یـشقن  شقن ،  نیا  دنوش و  عقاو  میقتـسم  طارـص  رد  وا ،  توعد 

هب توعد  زین  ناشیا  راک  دنیوپ و  یم  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هار  شقن ،  نیا  رد  دوخ  هک  دنتما  نیا  زا  یـصاخ  دادـعت 
ص ج 11 ،  نازیملا ،  ریـسفت  همجرت ي  كر :  ) .تسین یمومع  دراد  دوجو  هیآ  دوخ  رد  هک  ینئارق  هب  تیعبت ،  نیا  .تسادـخ  يوس 

(378

طارـص رد  اهنآ  صاخ  هاگیاج  ینعی  .تسا  هدـش  لزان  دـمحم  لآ  دـمحم و  نأش  رد  هیآ  نیا  دـنا : هدومرف  زین  تایاور  رد  ور  نیا  زا 
.تسادخ يوس  هب  توعد  میقتسم ، 
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 ، دنوادخ تدهاجم ،  شالت و  تروص  رد  هک  دننک  یم  افیا  ار  یـشقن  دنراد و  یهاگیاج  میقتـسم  طارـص  رد  مادک  ره  زین  نارگید 
: دیامن یم  هر  ناششقن  هاگیاج و  هب  ار  ناشیا 

.{ 69/ توبکنع « } َنینِسْحُْملا َعََمل  َهَّللا  َّنِإ  انَُلبُس َو  ْمُهَّنیِدْهََنل  انیف  اوُدَهاج  َنیذَّلا  «َو 

« .تسا ناراکوکین  اب  دنوادخ  درک و  میهاوخ  ناشتیاده  دوخ ،  ياه  هار  هب  ًاعطق  دننک ،  داهج  ام  هار  رد  هک  اهنآ  «و 

دوخ هب  ار  اهنآ  همه ي  لاعتم  دنوادخ  هیآ ،  نیا  رد  دنتسه ،  میقتـسم  طارـص  رد  ادخ و  يوس  هب  اه  لیبس  نیا  همه ي  هک  ور  نآ  زا 
.تسا هداد  تبسن 

لیبس طارص و  كالم 

ياههار مامت  نیب  كرتشم  یلک و  كالم  کی  یتسیاب  اما  دراد ،  یصوصخ  هار  کی  میقتـسم  طارـص  هارهاش  رد  یـسک  ره  هچ  رگا 
کی يوس  هب  ار  دوخ  ناگدنیوپ  هدوب و  میقتسم  طارص  رد  همه  دوش  بجوم  هداد و  دنویپ  مه  هب  ار  اهنآ  همه ي  ات  دشاب  یـصوصخ 

.دنهد ریس  فده 

نآ دـناوت  یمن  فدـه  نیا  اـما  دراد ،  دوجو  اـههار  نیا  همه ي  رد  نتفر ، » ادـخ  يوس  هب  ندوـب و  یهلا   » كرتـشم فدـه  هچ  رگا 
یفده نینچ  دنوش  یم  متخ  خزود  يوس  هب  هک  مه  ییاههار  زا  يرایـسب  اریز  .دشاب  اههار  نیا  همه ي  هدنهد ي  دـنویپ  یلک  كالم 

.دننک یم  میسرت  دوخ  يارب  ار 

.ار ندوب  ادخ  لیبس  رد  كالم  مه  هدرک و  نایب  ار  ندوب  میقتسم  طارص  رد  كالم  مه  میرک ،  نآرق  رد  لاعتم  دنوادخ 

ندوب میقتسم  طارص  رد  كالم 

: میهاوخ یم  ادخ  زا  دمح  هروس ي  رد 

.{ /6 و 7 هحتاف « } ْمِهیَلَع َتْمَْعنَأ  َنیِذَّلا  َطاَرِص  َمیِقَتْسُْملا  َطاَرِّصلا  اَنِدِْها  »

« .يدیشخب تمعن  اهنآ  رب  هک  یناسک  هار  هب  نک ،  تیاده  میقتسم  طارص  هب  ار  ام  »

ناوت یم  هنوگچ  هداد و  تمعن  یناسک  هچ  هب  ادخ  هکنیا  اما  .تسا  هداد  تمعن  ناشیا  هب  ادخ  هک  تسا  یناسک  هار  میقتـسم ،  طارص 
: تسا هدش  نایب  يرگید  هیآ ي  رد  درک  لابند  ار  اهنآ  هار 

« ًاقیفَر ِکئلوُأ  َنُسَح  َنیِحلاَّصلا َو  ِءادَـهُّشلا َو  َنیقیِّدِّصلا َو  َنیِیبَّنلا َو  َنِم  ْمِهیَلَع  ُهَّللا  َمَْعنَأ  َنیذَّلا  َعَم  ِکئلوُأَف  َلوُسَّرلا  َهَّللا َو  ِعِطی  ْنَم  «َو 
.{ 69/ ءاسن }

ادهش ناقیّدص و  ناربمایپ و  زا  هدیشخب ؛ تمعن  ناشیا  رب  ادخ  هک  دوب  دهاوخ  یناسک  اب  دنک ،  تعاطا  ار  لوسر  ادخ و  هک  یسک  «و 
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« .دنتسه یبوخ  ياهقیفر  اهنآ  ناحلاص و  و 

میـشاب ناحلاص  ادهـش و  ناقیدـص ،  ناربماـیپ ،  هارمه  میقتـسم ،  طارـص  رد  میهاوخب  رگا  هک  دوش  یم  هدـیمهف  هیآ  ود  نیا  عمج  زا 
دهاوخ نییبت  دوخ  ياج  رد  هک  /144 و 149  نارمع لآ  /59 و  ءاسن هیآ ي  لیلد  هب  هتبلا  .مینک و  تعاطا  وا  لوسر  ادـخ و  زا  یتسیاب 

طرش كالم و  زین  تیبلها : زا  تعاطا  اذل  .تسا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  تعاطا  نیع  زین  تیبلها : زا  تعاطا  دش ، 
.تسا میقتسم  طارص  رد  نتفرگ  رارق  یساسا 

: لیذ هیآ ي  ربانب  هک  تسنیا  تسا  هجوت  لباق  دمح  هروس ي  زا  روکذم  هیآ ي  ود  هب  هجوت  اب  هک  يرگید  هتکن ي 

.{ 3/ هدئام « } ًانید َمالْسِْإلا  ُمَکل  ُتیضَر  یتَمِْعن َو  ْمکیَلَع  ُتْمَْمتَأ  ْمکَنید َو  ْمَکل  ُْتلَمکَأ  َمْوْیلا  »

« .مدومن مامت  امش  رب  ار  دوخ  تمعن  مدرک و  لماک  امش  يارب  ار  ناتنید  زورما  »

زا سپ  مخ ،  ریدـغ  زور  رد  .{ ات 201 ص 195  ات 336 و ج 20 ،  ص 320  ج 3 ،  قحلا ،  قاقحا  كر :  } نیقیرف تایاور  رباـنب  هک 
ترـضح نآ  رب  ملـس ،  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  طـسوت  نیموصعم : همئا ي  رگید  نینمؤملاریما و  تیـالو  یمومع  نـالعا 

.درک مامت  تما  نیا  رب  دمحم : لآ  دمحم و  تیالو  اب  ار  شتمعن  دنوادخ  دش ،  لزان 

طارـص نیا  رباـنب  .دـندش  رادروـخرب  تمعن  نیا  زا  هک  تسا  یناـسک  هداد  تمعن  ناـشیا  رب  ادـخ  هک  یناـسک  زا  دوـصقم  ور  نـیا  زا 
:. دمحم لآ  دمحم و  تیالو  ناورهر  هار  ینعی  میقتسم 

ْمِهیَلَع َمَْعنُْملا  ِءَالُؤَه  َسَیل  َلاَق : ْمِهیَلَع » َتْمَْعنَأ  َنیِذَّلا  َطارِـص  : » َّلَـج َّزَع َو  ِهَّللا  ِلْوَق  ِیف  ُماَـلَّسلا  ِهیَلَع  يِرکْـسَْعلا ]  ] ِیلَع ِْنب  ِنَسَْحلا  ِنَع 
ْنَأ َیلِإ  ُْمْتبُِدن  اَمَف  ًاقاَُّسف  ْوَأ  ًاراَّفک  َنُونوکی  ْدَق  ِءَالُؤَه  َّنَأ  َنْوَرَت  َال  َأ  ًهَرِهاَظ -  ِهَّللا  َنِم  ًهَمِْعن  اَذَه  ُّلک  َناک  ْنِإ  َو  ِنَدَْبلا -  ِهَّحِـص  ِلاَْملِاب َو 

ِِهلوُسَر َو ِقیِدْصَت  ِهَّللِاب َو  ِناَمیِْإلِاب  ْمِهیَلَع  َمِْعنُأ  َنیِذَّلا  ِطاَرِـص  َیلِإ  اوُدَشُْرت  ْنَِأب  ِءاَعُّدلِاب  ُْمتِْرمُأ  اَمَّنِإ  ْمِهِطاَرِـص َو  َیلِإ  اوُدَشُْرت  ْنَِأب  اْوُعْدَت 
.{ ص 36 رابخألا ،  یناعم   … } ِِهلآ ِهیَلَع َو  ُهَّللا  یَّلَص  َنیِرِهاَّطلا  ِِهلآ  ٍدَّمَحُِمل َو  ِهیَالَْولِاب 

: دندومرف ْمِهیَلَع ، » َتْمَْعنَأ  َنیِذَّلا  َطارِص  : » هیآ هرابرد ي  هک  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  زا 

راکـشآ ياـهتمعن  زا  اـهنیا  یماـمت  هچ  رگا  هداد -  اـهنآ  هب  یتسردـنت  تورث و  تمعن  ادـخ  هک  دنتـسین  یناـسک  هیآ  نیا  رد  دوصقم 
هار هب  ات  دینک  اعد  هک  هتـساوخن  امـش  زا  ادخ  اذل  دنراکهبت ،  رفاک و  تسردنت ،  نادنمتورث  یهاگ  دـینیب  یمن  رگم  تسا -  دـنوادخ 
هللا یلـص  شکاپ  لآ  دمحم و  تیالو  ادخ و  لوسر  قیدصت  نامیا و  تمعن  هک  یناسک  هار  هب  دـینک  اعد  هدومرف  هکلب  دـیبای  هر  اهنآ 

 … دیبای هار  هتشگ  اطع  نانآ  هب  هلآ  هیلع و 

ندوب ادخ  هار  رد  كالم 

: دیامرف یم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هب  باطخ  لیذ ،  هیآ ي  رد  لاعتم  دنوادخ 

.{ 57/ ناقرف « } اًلِیبَس ِهِّبَر  یلِإ  َذِخَّتی  ْنَأ  َءاش  ْنَم  اَّلِإ  ٍرْجَأ  ْنِم  ِهیَلَع  ْمُکلَئْسَأ  ام  ُْلق  »
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« .دریگب یهار  شراگدرورپ  يوس  هب  دهاوخب  سک  ره  هکنیا  رگم  مبلط  یمن  امـش  زا  یـشاداپ  هنوگ  چیه  متلاسر  ربارب  رد  نم  وگب : »
هدـمآ زین  رگید  تایآ  رد  نیا  ریظن  تسا ،  هدـش  لامعتـسا  هار » نتفرگ   » لـعف ياـج  هب  دریگب » یهار  هک  یـسک   » لـعاف هیآ  نیا  رد  }

.{ ص 318 ج 15 ،  نازیملا ،  ریسفت  همجرت  كر : و  . 89/ ءارعش /148 و  ءاسن كر : تسا :

.تسا تلاسر  رجا  اهنت  راگدرورپ  يوس  هب  یهار  نتفرگ  هیآ ،  نیا  ربانب 

: دیامرف یم  شربمایپ  هب  هیآ ،  نیا  دننام  دنوادخ  يرگید  هیآ ي  رد 

.{ 23/ يروش  } یبْرُْقلا ِیف  َهَّدَوَْملا  اَّلِإ  ًارْجَأ  ِهیَلَع  ْمُکلَئْسَأ  ُْلق ال  »

« .مناکیدزن نتشاد  تسود  زج  منک  یمن  تساوخرد  متلاسر  رب  امش  زا  یشاداپ  چیه  نم  وگب : »

هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تلاسر  دزم  ناونع  هب  زیچ  کی  طقف  هیآ  ود  ره  رد  هکنیا  نآرق و  تایآ  رد  فالتخا  مدـع  هب  هجوت  اـب 
هللا یلـص  دمحم  لآ  تدوم  هکنیا  نآ  دنتقیقح و  کی  زیچ و  کی  عقاو  رد  ود  نیا  هک  دوش  یم  مولعم  تسا ،  هدش  تساوخرد  ملس 

: دومرف نآ  هرابرد ي  رگید  ياج  رد  هک  تسا  يرجا  نامه  نیا  تسا و  نتفرگ  شیپ  رد  ار  ادخ  هار  نامه  ملس  هلآ و  هیلع و 

.{ 47/ أبس « } دیهَش یَش ٍء  ِّلک  یلَع  َوُه  ِهَّللا َو  یَلَع  َّالِإ  يِرْجَأ  ْنِإ  ْمَکل  َوُهَف  ٍرْجَأ  ْنِم  ْمُکْتلَأَس  ام  ُْلق  »

« .تسا هاوگ  زیچ  همه  رب  وا  تسادخ و  رب  اهنت  نم  رجا  تسامش ،  دوخ  عفن  هب  ما  هتساوخ  امش  زا  یشاداپ  رجا و  ره  وگب : »

: تفایرد ار  یهارمگ  كالم  تیاده و  هار  كالم  ناوت  یم  زین  يرگید  هیآ ي  قیرط  زا 

َوُهَف یَمْعَأ  ِهِذَه  یف  َنَاک  نَم  َو  اًلِیتَف *  َنوُمَلْظی  َال  ْمَُهباَتک َو  َنوُءَْرقی  کَئلْوُأَف  ِِهنیِمِیب  َُهباَتک    َ یتوُأ ْنَمَف  ْمِهِماَمِِإب  ِساَنُأ  َّلک  ْاوُعْدـَن  َمْوی  »
.{ /71 و 72 ءارسإ « } اًلِیبَس ُّلَضَأ  یَمْعَأ َو  ِهَرِخَْالا  یف 

دنناوخ و یم  ار  نآ  دوش ،  هداد  ناشتسار  تسد  هب  ناشلمع  همان ي  هک  یناسک  میناوخ ! یم  ناشماما  اب  ار  یهورگ  ره  هک  ار  يزور  »
انیبان و زین  ترخآ  رد  تسا ،  هدوب  انیبان  ناهج  نیا  رد  هک  یسک  اما  دوش ،  یمن  متـس  نانآ  هب  ییامرخ  هتـسه  فاکـش  هتـشر  ردق  هب 

« .دوب دهاوخ  رت  هارمگ 

 ، دوش یم  هدـناوخارف  شماما  اب  سک  ره  تسا و  یـسک  ره  ماـما  تماـیق ،  زور  یناوخارف  كـالم  هکنیا  هب  هجوت  اـب  هیآ ،  نیا  رباـنب 
تـسد هب  ناشلامعا  همان ي  هک  دوب  دـنهاوخ  یناسک  ناـمه  ار ، ) يدـه : همئا ي   ) دنـشاب هدـیزگرب  تسرد  ار  ناـشماما  هک  یناـسک 

.دوش یمن  ملظ  ناشیا  هب  يا  هرذ  دوش و  یم  هداد  ناشتسار 

زین زور  نآ  رد  دنشاب  هتفرگ  دوخ  ياوشیپ  ماما و  ار  هارمگ  همئا ي  دنشاب و  روک  يده : همئا ي  ندید  زا  ملاع  نیا  رد  هک  یناسک  اما 
.دش دنهاوخ  روشحم  رت » هارمگ   » روک و

تیادـه لیبس  رد  ناسنا  تروص  نیا  رد  .تسا  ناشیا  زا  تعاـطا  تیعبت و  يدـه و  همئا ي  ندـیزگرب  یهارمگ ،  زا  تاـجن  هار  سپ 
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.دریگ یم  رارق 

: لیذ هیآ ي  ود  زا  نینچمه 

.{ 88/ ءاسن « } ًالیبَس َُهل  َدِجَت  ْنَلَف  ُهَّللا  ِِللْضی  ْنَم  «َو 

« .تفای یهاوخن  شیارب  یهار  دنک  هارمگ  ادخ  ار  سک  ره  «و 

.{ 17/ فهک « } ًادِشُْرم اِیلَو  َُهل  َدِجَت  ْنَلَف  ِْللْضی  ْنَم  ِدَتْهُْملا َو  َوُهَف  ُهَّللا  ِدْهی  ْنَم  »

یهاوخن وا  يارب  ییامنهار  یلو و  زگره  دیامن ،  هارمگ  ار  سک  ره  تسوا و  یعقاو  هتفای  تیاده  دـنک ،  تیادـه  ادـخ  ار  سک  ره  »
« .تفای

 ، 55/ هدـئام تیالو ،  هیآ ي  رد  زین  دـشرم  یلو   ) دراد دـشرم  یلو  هک  تسا  هتفای  تیادـه  ادـخ و  هار  رد  یـسک  دوش ،  یم  هدافتـسا 
.درادن دشرم  یلو  هک  تسا  هارمگ  یسک  و  تسا ) هدش  یفرعم 

تماما تیالو و  مالـسلا و  مهیلع  همئا  رگید  یلع و  ترـضح  اهنآ  رد  هک  یتایاور  تسا  رایـسب  زین  تنـس  لـها  هعیـش و  تاـیاور  رد 
هدش لقن  هنیمز  نیا  رد  تنس  لها  قیرط  زا  هک  یتایاور  یسررب  يارب   } .تسا هدش  یفرعم  ادخ  هار  میقتسم و  طارص  ناونع  هب  ناشیا 

551 و  ، 420  ، 379 ص 378 ،  ج 14 ،  142 و 280 ،   ، 141  ، 140  ، 125 ص 124 ،  ج 7 ،  لطابلا ،  قاهزا  قحلا و  قاقحا  كر : ، 
ص ج 31 ،  527 و 568 ،  ص 156 ،  ج 24 ،  ص 281 ،  ج 22 ،  یلا 521 ،  ص 517  ج 21 ،  58 و 298 ،  ص 57 ،  ج 20 ،   ، 634

.{ ص 103 و 119 ج 33 ،   ، 14

« ِِهلِیبَس ْنَع  ْمِکب  َقَّرَفَتَف  َلـُبُّسلا  اوُِعبَّتَت  ـال  ُهوُِعبَّتاَـف َو  ًامیِقَتْـسُم  یِطارِـص  اذـه  َّنَأ  َو  : » َلاَـق ُماَـلَّسلا  ِهیَلَع  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  ْنَع  ِیلْجِْعلا  ٍدـیَُرب  ْنَع 
.{ 153/ ماعنأ }

؟» ُهوُِعبَّتاَف  » ِینْعی اَم  يِرْدَت  َو  َلاَق : .ُماَلَّسلا  ُمِهیَلَع  ِءایِـصْوَْألا  ِیلَع َو  َهیَالَو  َلاَق : .َال  ُْتُلق : ًامیِقَتْـسُم ؟» یِطارِـص   » ِینْعی ِب اَم  يِرْدَـت  َأ  َلاَق :
: َلاَق .َال  ُْتُلق : ِِهلِیبَس ؟» ْنَع  ْمِکب  َقَّرَفَتَف  َُلبُّسلا  اوُِعبَّتَت  َو ال   » ِینْعی اَم  يِرْدَـت  َو  َلاَق : .ُماَلَّسلا  ِهیَلَع  ٍِبلاَط  ِیبَأ  َْنب  ِیلَع  ِینْعی  َلاَق : .اـَل  ُْتُلق :

یـشایع ریـسفت   } .ُماَلَّسلا ِهیَلَع  ِیلَع  َلِیبَس  ِینْعی  َلاَق : .َال  ُْتُلق : ِِهلِیبَس ؟» ْنَع  ْمِکب  َقَّرَفَتَف   » ِینْعی اَم  يِرْدَت  َو  َلاَق : .ِهَّللا  ٍناَُلف َو  ٍناَُلف َو  َهیَالِو 
.{ ص 383 ج 1 ،  ، 

زا دینک و  يوریپ  ار  وا  سپ  تسا ،  نم  میقتسم  طارص  نیا ،  انامه   » هیآ نیا  هرابرد ي  مالسلا  هیلع  رقاب  ترـضح  دیوگ : یلجع  دیَُرب 
: دندومرف دنک » یم  ادج  وا  هار  زا  ار  امش  هک  دینکن  يوریپ  اههار 

: دندومرف .هن  متفگ : تسیچ ؟ نم » میقتسم  طارص   » زا روظنم  یناد  یم 

: دندومرف .تسا  ءایصوا : یلع و  تیالو 
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: دندومرف .هن  متفگ : هچ ؟ ینعی  دینک » يوریپ  وا  زا   » یناد یم 

: دندومرف بلاطیبا 7 . نب  یلع  زا  ینعی 

: دندومرف .هن  متفگ : هچ ؟ ینعی  دنک » یم  ادج  وا  هار  زا  ار  امش  هک  دینکن  يوریپ  اههار  زا   » هکنیا یناد  یم 

: دندومرف .دینکن  تیعبت  ار  نالف  نالف و  تیالو  ینعی  دنگوس  ادخ  هب 

: دندومرف .هن  متفگ : هچ ؟ ینعی  دنک » یم  ادج  وا  هار  زا  ار  امش   » هکنیا یناد  یم 

یلع 7. هار  زا  ینعی 

تیالو هب  نآرق  تیاده 

.دنک یم  تیاده  میقتسم  طارص  تمالس و  ياههار  هب  نآرق  طسوت  ادخ  هک  تشذگ  /15 و 16  هدئام هیآ ي  رد 

.دش حرطم  دیمح  زیزع  يادخ  طارص  هب  نآرق  تیاده   6/ أبس هیآ ي  رد  میقتسم و  طارص  هب  تیاده   46/ رون هیآ ي  رد 

( هتشذگ ثحابم  رد ] حورشم   @)] ندوب ادخ  هار  رد  كالم  ندوب و  میقتسم  طارـص  رد  كالم  لیبس و  طارـص و  يانعم  هب  هجوت  اب 
.دنک یم  تیاده  تیبلها : تماما  تیالو و  يوس  هب  نآرق ،  هک  دوش  یم  نشور 

: زین لیذ  هیآ ي  هرابرد ي  ور  نیا  زا 

.{ 9/ ءارسإ « } ُمَْوقَأ یِه  یتَِّلل  يدْهی  َنآْرُْقلا  اَذه  َّنِإ  »

« دیامن یم  هار  تسا  رتراوتسا  هچنآ  هب  نآرق  نیا  دیدرت ،  یب  »

: هدمآ تیبلها : تایاور  رد 

ص ج 1 ،  یفاک ،   } .ِماَمِْإلا َیلِإ  يِدـْهی  َلاَق : ُمَْوقَأ » یِه  ِیتَِّلل  يِدـْهی  َنآْرُْقلا  اَذـه  َّنِإ  : » َیلاَعَت ِِهلْوَق  ِیف  ُماَـلَّسلا  ِهیَلَع  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع 
.{ 216

: دندومرف دیامن » یم  هار  تسا  رتراوتسا  هچنآ  هب  نآرق  نیا  انامه   » هیآ ي هرابرد ي  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح 

.دنک یم  ییامنهار  ماما  يوس  هب 

ج یشایعلا ،  ریسفت   } .ِهیَالِْولا َیلِإ  يِدْهی  َلاَق : ُمَْوقَأ » یِه  ِیتَِّلل  يِدْهی  َنآْرُْقلا  اَذه  َّنِإ  : » َیلاَعَت ِِهلْوَق  ِیف  ُماَلَّسلا  ِهیَلَع  ِِرقاَْبلا  ٍرَفْعَج  ُوبَأ  ْنَع 
.{ ص 283  ، 2
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: دندومرف روکذم  هیآ ي  هرابرد ي  مالسلا  هیلع  رقاب  ترضح 

.دنک یم  ییامنهار  تیالو  يوس  هب 

نآرق قیرط  زا  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  هب  یبایهار  موزل 

يراکنا چـیه  لاجم  هکنیا  نآ  دراد و  یمهم  زایتما  شور ،  نیا  اریز  .تسا  میرک  نآرق  تیبلها ، : لـئاضف  نییبت  مهف و  شور  نیرتهب 
دش و دهاوخ  بوسحم  نآ  هب  رفک  نآرق و  راکنا  تروص  نیا  رد  لئاضف  راکنا  هک  ارچ  دراذگ ،  یمن  یقاب  ناملسم  صخش  يارب  ار 

.دوب دهاوخن  نآ  شریذپ  زا  يزیرگ  اذل 

اهنآ يارب  يزیرگ  هار  هدوب و  دـیفم  ناملـسم  ياه  هقرف  رگید  يارب  ناشیا  لئاضف  و  تیبلها : تیناقح  تاـبثا  يارب  اـهنت  هن  شور  نیا 
یمن ناشیا  يارب  یکـش  ياج  نآ ،  ساسا  رب  هک  تسا  هویـش  نیرت  نئمطم  نیرتهب و  زین  تیب  لها  ناتـسود  يارب  دراذگ ،  یمن  یقاب 

.دنام

: دندومرف مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  ور  نیا  زا 

.{ ص 419 يربکلا ،  هیادهلا  «: } اَِنلْضَف ِیف  اوکَش  اََمل  اَُنتَعیِش  َنآْرُْقلا  َرَّبَدَت  َْول  »

« .دندرک یمن  کش  ام  يرترب  رد  لئاضف و  رد  دندرک  یم  ربدت  نآرق  رد  ام  نایعیش  رگا  »

: دندومرف و 

.{ ص 13 ج 1 ،  یشایعلا ،  ریسفت  « } .َنَتِْفلا ِبکَنَتی  َْمل  ِنآْرُْقلا  َنِم  اَنَْرمَأ  ْفِْرعی  َْمل  ْنَم  »

« .دبای یمن  تاجن  اه  هنتف  زا  دسانشن  نآرق  زا  ار  ام  رما  سک  ره  »

.میا هدرک  لمع  نیلقث  فورعم  مهم و  ثیدح  زا  یمین  هب  میتفای  هار  تیبلها : هب  نآرق  قیرط  زا  رگا 

مه ار  ادـخ  باتک  عقاو  رد  وا  میرادـن ،  ترتع  هب  يزاین  و  تسا » سب  ار  ام  ادـخ  باتک  «: » ِهَّللا ُباَتک  اَُنبْـسَح  : » تفگ یـسک  رگا  اما 
.دنک یم  نایب  ار  ناشیا  لئاضف  دیامن و  یم  هر  ترتع  يوس  هب  ادخ ،  باتک  اریز  .درب  یم  رس  هب  یهارمگ  رد  درادن و  لوبق 

ترتع هب  نآرق  تیاده  قیداصم 

رد نآرق  زا  يرایـسب  تایآ  هک  میبای  یم  رد  ینـس  هعیـش و  یئاور  بتک  رد  نآرق  تایآ  لوزن  نأش  هب  طوبرم  تاـیاور  هب  هعجارم  اـب 
رکذ رد  ییاهباتک  تنس  لها  ياملع  زا  یخرب  هک  اجنآ  ات  تسا ،  هدش  لزان  مالسلا  مهیلع  همئا  رگید  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  نأش 

 ، مینک نایب  هدـش  لزان  ناشیا  نأش  رد  هک  یتایآ  يارب  یکالم  میهاوخب  یلک  روطب  رگا  اما  .دـنا  هدرک  نیودـت  تایاور  تاـیآ و  نآ 
: تسا هدش  حرطم  لیذ  تایاور  رد  كالم  نآ 
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: ُماَلَّسلا ِهیَلَع  ٍرَفْعَج  ُوبَأ  لاق 

ریسفت  } .ِنآْرُْقلا ُِمئاَرک  اََنل  ٌلاَْثمَأ و  ٌنَنُـس َو  ٌُعبُر  ٍماکْحَأ َو  َِضئاَرَف َو  ِیف  ٌُعبُر  اَنِّوُدَع َو  ِیف  ٌُعبُر  اَنِیف َو  ٌُعبُر  ٍعَابْرَأ : ِهََعبْرَأ  یَلَع  ُنآْرُْقلا  َلََزن 
یکدـنا اب  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  لوق  زا  زین  ص 62  ج 1 ،  لـیزنتلا ،  دـهاوش  باـتک  رد  تیاور  نیا  ص 9 . ج 1 ،  یـشایعلا ، 

هدـش رکذ  تنـس  لـها  بتک  رد  تیاور  نیا  قیرط  ود  ص 481  ج 3 ،  قحلا ،  قاقحا  یقرواـپ  رد  زین  تسا و  هدـش  لـقن  فـالتخا 
{ .تسا

: دندومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ترضح 

تابجاو و مراهچ  کی  ام ،  نمـشد  هرابرد ي  مراهچ  کی  ام ،  هرابرد ي  مراهچ  کـی  تسا : هدـیدرگ  لزاـن  شخب  راـهچ  رب  نآرق 
.تسام نأش  رد  نآرق  مئارک  تساهلَثَم و  اهتنس و  مراهچ  کی  ماکحا و 

مالـسلا مهیلع  تیب  لها  نأش  رد  دیوگ  یم  نخـس  يرتالاب  تمارک  زا  هک  یتایآ  نآ  نآرق ،  تایآ  نیب  رد  تسا ،  میرک  نآرق ،  لک 
نیرترب اه و  هدـیزگ  اهتمارک و  ياضف  رد  سفنت  عقاو ،  رد  لئاضف ،  تایآ  هرابرد ي  ربدـت  یـسررب و  نیا ،  رباـنب  .تسا  هدـش  لزاـن 

.تسا نآرق  تایآ  ياه 

اَهُـسْأَر َو ُماَلَّسلا  ِهیَلَع  ِیلَع  اَّلِإ َو  اُونَمآ » َنیِذَّلا  اَهیَأ  ای  : » اَهِیف ًهیآ  ُهَّللا  َلَْزنَا  اَم  ِِهلآ : ِهیَلَع َو  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاَق  َلاَق : ٍساَّبَع  ُْنبا  ْنَع 
ج 3 قحلا ،  قاقحإ  یقرواپ  كر : .تسا  هدمآ  تنـس  لها  یئاور  بتک  رد  فلتخم  قرط  هب  یفالتخا  كدـنا  اب  تیاور  نیا   } .اَهُریِمَأ

.{ یلا 479 ص 476  ، 

: دندومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دیوگ : سابع  نبا 

دمآرـس و مالـسلا  هیلع  یلع  هکنیا  رگم  دشاب ،  دیا » هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا   » باطخ نآ  رد  هک  داتـسرفن  ورف  يا  هیآ  چیه  ادخ 
.تسا نآ  ریما 

: ُماَلَّسلا ِهیَلَع  ٍرَفْعَج  ُوبَأ  َلاَق  َلاَق : ٍِملْسُم  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع 

ریسفت  } .اَنُّوُدَع ْمُهَف  یَضَم  ْنَّمِم  ٍءوُِسب  ًامْوَق  َرکَذ  َهَّللا  َْتعِمَس  اَذِإ  ْمُه َو  ُنْحَنَف  ٍریَِخب  ِهَّمُْألا  ِهِذَه  ْنِم  ًادَحَأ  َرکَذ  َهَّللا  َْتعِمَس  اَذِإ  ُدَّمَُحم ! ای 
.{ ص 9 ج 1 ،  یشایعلا ، 

: دندومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ترضح  دیوگ : ملسم  نب  دمحم 

ادخ يدینـش  هاگ  ره  مییام و  سک  نآ  هک  نادب  سپ  هدرک  دای  یکین  هب  ار  تما  نیا  زا  یـسک  ادخ  هک  يدینـش  هاگ  ره  دـمحم ! يا 
 ، تایاور نیا  نومضم  تابثا  ینعی  ینآرق ،  ربدت  راک و   ) دنتسه ام  نانمشد  دوصقم  سپ  هدرک  دای  يدب  هب  ار  ناگتشذگ  زا  یهورگ 

(. تایآ دوخ  زا  هدافتسا  اب 
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َلوُزی َو ْنَأ  َْلبَق  ُلاَبِْجلا  َِتلاَز  َّلَج  َّزَع َو  ِهَّللا  ِباَـتک  ْنِم  ُهَنیِد  َفَرَع  ْنَم  ُهَّنِإ  ُماَـلَّسلا  ِهیَلَع  ِهَّللا  ِدـْبَع  ُوبَأ  ِیل  َلاَـق  َلاَـق : ِیبَلَْحلا  ٍدَّمَُحم  ْنَع 
؟ ِهَّللا ِباَتک  ِیف  َوُه  اَم  َو  ُْتُلق : .ٍلْهَِجب  ُْهنِم  َجَرَخ  ُلَهْجی  ٍْرمَأ  ِیف  َلَخَد  ْنَم 

ْدَقَف َلوُسَّرلا  ِعِطی  ْنَم  : » َّلَـج َّزَع َو  ُُهلْوَـق  َو  .{ 7/ رـشح « } اوُهَْتناَف ُْهنَع  ْمکاهَن  ام  ُهوُذُـخَف َو  ُلوُسَّرلا  ُمکاتآ  ام  : » َّلَـج َّزَع َو  ِهَّللا  ُلْوَق  َلاَـق :
.{ 59/ ءاسن « } ْمْکنِم ِْرمَْألا  ِیلوُأ  َلوُسَّرلا َو  اوُعیِطَأ  َهَّللا َو  اوُعیِطَأ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهیَأ  ای  : » َّلَج َّزَع َو  ُُهلْوَق  َو  .{ 80/ ءاسن « } َهَّللا َعاطَأ 

« َنوـُعکار ْمُـه  َهاـکَّزلا َو  َنوـُتْؤی  َهـالَّصلا َو  َنوُـمیِقی  َنـیِذَّلا  اوـُنَمآ  َنـیِذَّلا  ُُهلوُـسَر َو  ُهَّللا َو  ُمـکِیلَو  اـمَّنِإ  : » َیلاـَـعَت كَراـَـبَت َو  ُُهلْوَـق  َو 
.{ 55/ هدئام }

اوُمِّلَـسی َتیَـضَق َو  اَّمِم  ًاجَرَح  ْمِهِـسُْفنَأ  ِیف  اوُدِجی  َُّمث ال  ْمُهَنَیب  َرَجَـش  امِیف  كوُمکَحی  یَّتَح  َنُونِمْؤی  کِّبَر ال  الَف َو  : » ُُهلاَلَج َّلَج  ُُهلْوَق  َو 
.{ 65/ ءاسن « } ًامِیلْسَت

« ِساَّنلا َنِم  کُمِـصْعی  ُهَّللا  ُهََتلاـسِر َو  َْتغََّلب  اـمَف  ْلَـعْفَت  َْمل  ْنِإ  کِّبَر َو  ْنـِم  کـَیلِإ  َلِْزنُأ  اـم  ْغَِّلب  ُلوُـسَّرلا  اَـهیَأ  اـی  : » َّلَـج َّزَع َو  ُُهلْوَـق  َو 
: ُماَلَّسلا ِهیَلَع  ِیلَِعل  ِِهلآ  ِهیَلَع َو  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ُلْوَق  ِکلَذ  ْنِم  َو  .{ 67/ هدئام }

ْنَم ْضِْغبَأ  ُهَّبَحَأ َو  ْنَم  َّبِحَأ  َُهلَذَخ َو  ْنَم  ْلُذْخا  ُهَرَصَن َو  ْنَم  ْرُْـصنا  ُهاَداَع َو  ْنَم  ِداَع  ُهالاَو َو  ْنَم  ِلاَو  َّمُهَّللا  ُهَالْوَم  ِیلَعَف  ُهَالْوَم  ُْتنک  ْنَم 
.{ ص 129 هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  یفطصملا  هراشب   } ه.َضَْغبَأ

: دندومرف ارم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  دیوگ : یبلح  دمحم 

لخاد ینادان  هب  سک  ره  دروخن و  ناکت  وا  دـنوش و  هدـنک  دوخ  ياج  زا  اه  هوک  دسانـشب  ادـخ  باـتک  زا  ار  شنید  هکنآ  ره  اـنامه 
.ددرگ نوریب  نآ  زا  مه  ینادان  اب  دوش  يرما 

؟ تسادخ باتک  ياجک  رد  نید  مدرک : رع 

: دندومرف

( .دینک بانتجا  تشادزاب  ار  امش  هچنآ  زا  دیریگب و  داد  امش  هب  ام  هداتسرف  ار  هچنآ  : ) لجوزع يادخ  هدومرف  نیا 

: لجوزع يادخ  مالک  نیا  و 

(. تسا هدرک  تعاطا  ار  ادخ  دنک  تعاطا  لوسر  زا  هک  ره  )

: لجوزع يادخ  لوق  و 

(. دینک تعاطا  دنتسه  امش  زا  هک  رما  نابحاص  لوسر و  زا  دینک و  تعاطا  ار  ادخ  دیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  )

اپرب ار  زامن  هک  اهنامه  دنا  هدروآ  نامیا  هک  یناسک  تسوا و  لوسر  ادخ و  اهنت  امش  یلو  : ) یلاعت كرابت و  دنوادخ  شیامرف  نیا  و 

( مالسلا مهیلع  ترتع  نآرق و  ياهیگژیو   ) نیلقثلا www.Ghaemiyeh.comصیاصخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 513زکرم  هحفص 39 

http://www.ghaemiyeh.com


(. دنهد یم  تاکز  عوکر  لاح  رد  دنراد و  یم 

رواد ار  وت  دنراد  هک  یفالتخا  رد  هک  نیا  رگم  دـنروآ  یمن  نامیا  دـنگوس ،  تراگدرورپ  هب  هن ،  سپ  : ) هلالج لج  وا  هدومرف  نیا  و 
(. دنوش میلست  ارچ  نوچ و  یب  دنباین و  یلالم  يا  هدرک  هک  یمکح  زا  ناشلد  رد  هاگ  نآ  دننک و 

ار وا  تلاسر  ینکن  رگا  نک و  غالبا  هدـش  لزاـن  وت  رب  تراـگدرورپ  بناـج  زا  هچنآ  هداتـسرف ! يا  : ) لـجوزع دـنوادخ  مـالک  نیا  و 
(. دراد یم  هاگن  مدرم  دنزگ ]  ] زا ار  وت  ادخ  يا و  هدادن  ماجنا 

یلع مدوب  الوم  نم  ار  هک  ره  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هرابرد ي  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  دوب  تهج  نیا  زا  و 
ار وا  سک  ره  نک  يراـی  دراد و  شنمـشد  سک  ره  راد  نمـشد  دراد و  تسود  ار  وا  سک  ره  راد  تسود  ایادـخ  تـسوا ،  يـالوم 

.دراد نمشد  ار  وا  سک  ره  راد  نمشد  دراد و  تسود  ار  وا  سک  ره  راد  تسود  دراذگاو و  ار  وا  هک  ره  راذگاو  دنک و  يرای 

اَّمَلَف ِباتْکلا ، » ُْملِع  ُهَدـْنِع  ْنَم  ْمکَنَیب َو  ِینَیب َو  ًادیِهَـش  ِهَّللِاب  یفک  ُْلق  : » ِهَّللا ِلْوَق  ْنَع  ُماَلَّسلا  ِهیَلَع  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  َهَلَْظنَح  ِْنب  َرَمُع  ْنَع 
.ِِهب ِینُع  ِهَِّمئَْألا  ِیف  َوُهَف  اَذَه  ُْلثِم  ِِهتَِمتاَخ  َیلِإ  ِِهتَِحتاَف  ْنِم  ِباَتْکلا  ِیف  یَش ٍء  ُّلک  ُکبْسَح ؛ َلاَق : ِباَتْکلا  َنِم  ُهَهاَبْـشَأ  اَذَه َو  ُعَّبَتَتَأ  ِینآَر 

.{ ص 9 ج 1 ،  یشایعلا ،  ریسفت  }

هک یسک  نآ  ادخ و  تداهش  وگب : : ) مدیسرپ دنوادخ  شیامرف  نیا  هرابرد ي  مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  دیوگ : هلظنح  نب  رمع 
نآرق زا  نآ  هیبش  تایآ  هیآ و  نیا  لابند  هب  هک  دـندید  ترـضح  هک  نیمه  تسا ، (  یفاـک  امـش  نم و  ناـیم  تسوا  دزن  باـتک  ملع 

: دندومرف متسه 

.دنتسه ناماما  نآ ،  زا  دارم  تسا  هیآ  نیا  دننام  نآرق  ياهتنا  ات  ادتبا  زا  هچنآ  ره  سب ؛ نیمه  ارت 

ترتع طسوت  تیاده 

ترتع طسوت  تیاده 

هدش و دنمرهب  یلاعتقح  میقتـسم  تیاده  زا  دوش ،  یم  قلخ  یئاوشیپ  تماما و  بصنم  راد  هدهع  قح ،  ترـضح  يوس  زا  هک  یـسک 
.دنوش رادروخرب  یهلا  تیاده  زا  وا ،  قیرط  زا  یتسیاب  نارگید  ددرگ و  یم  قلخ  رگتیاده  دوخ 

.{ 90/ ماعنأ « } ْهِدَْتقا ُمُهادُِهبَف  ُهَّللا  يَدَه  َنیذَّلا  ِکئلوُأ  »

« .نک ادتقا  نانآ  تیاده  هب  سپ  هدرک ،  ناشتیاده  ادخ  هک  دنتسه  یناسک  نانآ  »

َنِم اَنَأ  ِّجَْـحلا :] ِنَع  َُهلَأَْسِیل  ِهَیلِإ  َلَْبقَأ  ٍلُجَِرل  َلاَق  ُهَّنَأ   ، ] ُماَـلَّسلا ِهیَلَع  ٍدَّمَُحم  ِْنب  ِرَفْعَج  ْنَع  ُماَـلَّسلا  ِهیَلَع  اَـضِّرلا  ِنَع  ٍلاَـلِه  ِْنب  ِساَّبَْعلا  ِنَع 
ریسفت  } .َُهلَأَس اَم  ِعیِمَج  ْنَع  ُهَأَْبنَأَف  ُلُجَّرلا  َُهلَأَسَف  َْتئِـش ،  اَّمَع  ْلَس  ْهِدَْتقا ، » ُمُهادُِهبَف  ُهَّللا  يَدَه  َنیِذَّلا  ِکئلوُأ  : » ِِهباَتک ِیف  ُهَّللا  َلاَق  َنیِذَّلا 

.{ ص 368 ج 1 ،  یشایع ، 
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هرابرد ي ات  دمآ  ناشیا  دزن  هک  يدرم  هب   ] مالسلا هیلع  قداص  ترضح  هدرک : تیاور  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  زا  لاله  نب  سابع 
: دندومرف دسرپب ] جح 

هب سپ  هدرک ،  ناشتیاده  ادـخ  هک  دنتـسه  یناسک  نانآ  : » دـیامرف یم  اهنآ  هرابرد ي  شباتک  رد  دـنوادخ  هک  متـسه  یناسک  زا  نم 
.دنداد باوج  ار  همه  ترضح  دیسرپ و  ار  شتالاؤس  درم  نآ  هاگنآ  .سرپب  یلیام  هچ  ره  نونکا  نک ، » ادتقا  نانآ  تیاده 

حیحص فراعم  هب  نتفای  هر  يارب  تما  هدش و  هتفگ  نخس  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  يرگتیاده  نأش  زا  يرایسب ،  تایاور  تایآ و  رد 
رد هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  رگید  يوس  زا  شباتک و  رد  ادـخ  یئوس  زا  .دـنا  هدـش  هداد  عاجرا  ناـشیا  هب  مالـسا ،  يـالاو  و 

دوخ رگید ،  يوس  زا  دـنا و  هداد  عاجرا  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  هب  تیادـه ،  زا  يرادروخرب  يارب  ار  ناناملـسم  شعماج ،  تاملک 
.دنا هتفگ  نخس  يرگتیاده  زا  نآ ،  عبت  هب  هدرک و  نییبت  ار  تایاور  تایآ و  نیا  زین ،  تیب  لها 

 ، هیآ ره  لیذ  رد  هدرک و  رکذ  تسا  دوهشم  اهنآ  رد  تیصوصخ  نیا  هک  ار  میرک  نآرق  زا  یتایآ  ادتبا  ادخ  يرای  هب  تمـسق  نیا  رد 
ار یئاور  ثحب  هطوبرم ،  تایآ  یسررب  زا  سپ  هاگنآ  مینک و  یم  نایب  ار  هیآ  نآ  قادصم  دوصقم و  تایاور ،  تایآ و  زا  هدافتسا  اب 

.درک میهاوخ  حرطم 

مود لوا و  هیآ ي 

هراشا

یخرب بوقعی و  قاحـسا و  میهاربا و  تارـضح  نوچمه  ناربمایپ  زا  یخرب  تماما  هرابرد ي  لاـعتم  دـنوادخ  هک  نآرق  زا  یتاـیآ  رد 
يا هلمج  همئا  هملک ي  زا  سپ  هلـصافالب  هدومرف ،  همئا  هب  ریبعت  ناشیا  زا  دروم  ود  رد  هتفگ و  نخـس  لیئارـسا  ینب  ناربمایپ  زا  رگید 

هدروآ ماما  ناونع  هب  ناشیا  يارب  دنوادخ  هک  یفـصو  .دشاب  یم  اهناسنا  اب  هطبار ي  رد  همئا  تیـصوصخ  نیرتمهم  رگنایب  هک  هدروآ 
: تسا مالسلا  مهیلع  همئا  يرگتیاده  فصو  هتشاد ،  مدقم  فاصوا  همه ي  رب  ار  نآ  و 

.{ 73 ءایبنا ،  « } َنیِدباع اَنل  اُوناک  ِهاکَّزلا َو  َءاتیإ  ِهالَّصلا َو  َماقِإ  ِتاریَْخلا َو  َلِْعف  ْمِهَیلِإ  انیَحْوَأ  انِْرمَِأب َو  َنوُدْهی  ًهَِّمئَأ  ْمُهاْنلَعَج  «َو 

ار تاکز  يادا  زامن و  نتشاد  اپ  رب  کین و  ياهراک  ماجنا  ناشیا  هب  دندرک و  یم  تیاده  ام  رما  هب  هک  میداد  رارق  یناماما  ار  اهنآ  «و 
« .دندوب ام  هدنتسرپ  نانآ  میدرک و  یحو 

.{ 24 هدجس ،  « } .َنُوِنقوی اِنتایِآب  اُوناک  اوُرَبَص َو  اََّمل  انِْرمَِأب  َنوُدْهی  ًهَِّمئَأ  ْمُْهنِم  اْنلَعَج  «َو 

« .دنتشاد نیقی  ام  تایآ  هب  دندرک و  ییابیکش  هک  ور  نآ  زا  دندرک ،  یم  تیاده  ام  رما  هب  هک  میداد  رارق  یناماما  اهنآ  زا  »

هک تسا  يریبعت  نیمه  تسا ،  تما  اب  هطبار ي  رد  وا  نأش  نیرتمهم  رگنایب  ماما و  فرعم  هک  یتیصوصخ  ماما ،  یلصا  تیـصوصخ 
« .ادخ رما  هب  تیاده  : » تسا هدش  رکذ  هیآ  ود  نیا  رد 
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؟ ود ره  ای  ینیوکت و  رما  ای  تسا  رظن  دروم  یعیرشت  رما  ایآ  تسیچ ؟ ادخ  رما  هب  تیاده  زا  دوصقم 

ادخ یعیرشت  رما  هب  تیاده  . 1

هراشا

یعیرـشت تاراوتـسد  رماوا و  هراـبرد ي  روـبزم ،  تاـیآ  زا  يددـعتم  دراوـم  رد  تسا و  هدـمآ  نآرق  هـیآ ي  رد 227  رما »  » هداــم ي
یگدـنب تیدوبع و  مه  نآ  تسا ،  رما  کـی  هب  شتـشگزاب  یهلا  تاروتـسد  یعیرـشت و  رماوا  ماـمت  .تسا  هدـش  لامعتـسا  دـنوادخ 

: تسادخ

.{ 40 فسوی ،  « } َنوُمَْلعی ِساَّنلا ال  َرَثکَأ  َّنکل  ُمیَْقلا َو  ُنیِّدلا  ِکلذ  ُهایِإ  َّالِإ  اوُُدبْعَت  َّالَأ  َرَمَأ  ِهَِّلل  َّالِإ  ُمکُْحلا  ِنِإ  »

« .دنناد یمن  مدرم  رتشیب  یلو  اجرباپ  نییآ  تسا  نیا  دیتسرپن ! ار  وا  زا  ریغ  هک  هداد  نامرف  تسادخ  نآ  زا  اهنت  مکح  »

.{ 36 دعر ،  « } ِبآَم ِهَیلِإ  اوُعْدَأ َو  ِهَیلِإ  ِِهب  كِرْشُأ  َهَّللا َو ال  َُدبْعَأ  ْنَأ  ُتِْرمُأ  امَّنِإ  ُْلق  »

« .تسوا يوس  هب  متشگزاب  منک و  یم  توعد  وا  يوس  هب  .موشن  لئاق  وا  يارب  یکیرش  متسرپب و  ار  ادخ  مرومأم  طقف  نم  وگب : »

.{ 5 هنیب ،  « } ِهَمیَْقلا ُنید  ِکلذ  َهاکَّزلا َو  اُوتْؤی  َهالَّصلا َو  اوُمیقی  َءافَنُح َو  َنیِّدلا  َُهل  َنیِصلُْخم  َهَّللا  اوُُدبْعِیل  َّالِإ  اوُِرمُأ  ام  «َو 

دیحوت هب  كرش  زا  دننک و  صلاخ  وا  يارب  ار  دوخ  نید  هک  یلاح  رد  دنتسرپب  ار  ادخ  هکنیا  زج  دوب  هدشن  هداد  يروتـسد  اهنآ  هب  «و 
« .رادیاپ میقتسم و  نییآ  تسا  نیا  دنزادرپب و  ار  تاکز  دنراد و  اپرب  ار  زامن  دندرگزاب ، 

دوشن هتفرگ  وا  ياتمه  يدحا  ادخ  یگدنب  هار  رد  هکنیا  هب  دندرگ ،  یم  زاب  ادخ  یگدنب  تیدوبع و  هب  یهلا  تاروتسد  رماوا و  مامت 
ریـسم رد  دـهاوخب  یـسک  رگا  اذـل  دـنهار  نیا  نایداه  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  .تسادـخ  راوتـسا  اـجرباپ و  میَق و  نید  ناـمه  نیا  و 
ناشیا .دریذپب  ار  نآ  هداد و  رارق  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  تیاده  ضرعم  رد  ار  دوخ  یتسیاب  درادرب  یماگ  ادخ  یگدـنب  تیدوبع و 

: دنهد یمن  تلاخد  ار  يرگید  رما  يا  هرذ  تسادخ و  رما  هب  مدرم  ندش  نومنهر  تیاده و  ناشراک 

َو : » َیلاَـعَت كَراَـبَت َو  ُهَّللا  َلاَـق  ِناَـماَمِإ ؛ َّلَـج  َّزَع َو  ِهَّللا  ِباَـتک  ِیف  َهَِّمئَأـْلا  َّنِإ  َلاَـق : ُماَـلَّسلا  ِهیَلَع  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍدـیَز  ِْنب  َهَْحلَط  ْنَع 
َنوُعْدـی ًهَِّمئَأ  ْمُهاْنلَعَج  َو  : » َلاَق .ْمِهِمکُح  َْلبَق  ِهَّللا  َمکُح  ْمِهِْرمَأ َو  َْلبَق  ِهَّللا  َْرمَأ  َنُومِّدَـقی  ِساَّنلا ،  ِْرمَِأب  َال  انِْرمَِأب » َنوُدـْهی  ًهَِّمئَأ  ْمُهاْنلَعَج 

 ، یفاکلا  } .لَج َّزَع َو  ِهَّللا  ِباَتک  ِیف  اَم  َفاَلِخ  ْمِِهئاَوْهَِأب  َنوُذُخْأی  ِهَّللا َو  ِمکُح  َْلبَق  ْمُهَمکُح  ِهَّللا َو  ِْرمَأ  َْلبَق  ْمُهَْرمَأ  َنُومِّدَـقی  ِراَّنلا » َیلِإ 
.{ ص 216 ج 1 ، 

: دندومرف مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  دیوگ : دیز  رسپ  هحلط 

: دنا هتسد  ود  لجوزع  يادخ  باتک  رد  همئا 
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مدرم رما  رب  ار  ادخ  رما  مدرم ،  رما  هب  هن  دننک » یم  تیاده  ام  رما  هب  هک  میداد  رارق  یناماما  ار  اهنآ  و  : » دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ  . 1
.دنراد یم  مدقم  مدرم  مکح  رب  ار  ادخ  مکح  و 

رما و رب  ار  مدرم  رما  هک  دـنا  یناـسک  ناـشیا  دـننک » یم  توعد  شتآ  يوس  هب  هک  میداد  رارق  یناـماما  ار  اـهنآ  : » تسا هدومرف  و  . 2
راتفر شیوخ  سوه  يوه و  قبط  تسا ،  لجوزع  يادخ  باتک  رد  هچنآ  فالخ  رب  دنراد و  یم  مدـقم  ادـخ  مکح  رب  ار  مدرم  مکح 

.دننک یم 

هیلع میهاربا  ترـضح  لوق  زا  لاعتم  دـنوادخ  هک  نانچ  .تسا  هار  نیا  اب  لماک  یئانـشآ  یگدـنب ،  هار  هب  تیادـه  کفنیال  همزـال ي 
: تفگ شیومع  هب  هک  هدومرف  مالسلا 

.{ 43 میرم ،  « } ایِوَس ًاطارِص  كِدْهَأ  ینِْعبَّتاَف  ِکتْأی  َْمل  ام  ِْملِْعلا  َنِم  ینَءاج  ْدَق  یِّنِإ  َِتبَأ  ای  »

« .منک تیاده  تسار  یهار  هب  ار  وت  ات  نک  يوریپ  نم  زا  سپ ،  تسا ،  هدماین  وت  يارب  هک  هدمآ  نم  يارب  یملع  ردپ ! يا  »

هب الماک  دوخ  ناشیا  هک  تسنیا  شا  همزال  دندرگ  یم  نومنهر  یهلا  تاروتـسد  رماوا و  هب  ار  نانمؤم  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  هکنیا 
نآ قیداصم  دراوم و  لیصفت ،  هب  مه  هدش و  حرطم  تایاور  رد  لمجم  تروص  هب  مه  بلطم  نیا  .دنشاب  فقاو  ادخ  تاروتسد  مامت 

: تسا دوجوم  تایاور  رد 

ٍبیِضَِقب کَّسَمَتی  یِّبَر َو  اَهِینَدَعَو  ِیتَّلا  َهَّنَْجلا  َلُخْدی  ِیتَتیِم َو  َتوُمی  ِیتایَح َو  ایْحی  ْنَأ  ُهَّرَـس  ْنَم  ِِهلآ : ِهیَلَع َو  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاَق 
ْمکَنوُجِرْخی َال  ٍلاَلَـض َو  ِبَاب  ِیف  ْمکَنُولِخْدی  َال  ْمُهَّنِإَف  ِهِدـَْعب ،  ْنِم  ُهَءایِـصْوَأ  ُماَلَّسلا َو  ِهیَلَع  ٍِبلاَط  ِیبَأ  َْنب  ِیلَع  َّلَوَتْیلَف  ِهِدـِیب  یِّبَر  ُهَسَرَغ 

.{ ص 209 ج 1 ،  یفاک ،   } ْمْکنِم ُمَلْعَأ  ْمُهَّنِإَف  ْمُهوُمِّلَُعت  اَلَف  يًدُه  ِبَاب  ْنِم 

: دندومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

هک يا  هخاش  هب  دیآرد و  هداد  هدعو  ارم  ادـخ  هک  یتشهب  رد  دریمب و  نم  نوچ  دـنک و  یگدـنز  نم  نوچ  هک  دـیآ  شوخ  ار  هک  ره 
امش اهنآ  اریز  دنک ،  تعاطا  ار  شنانیشناج  مالسلا و  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  دیاب  دزیوآ ،  تسد  هتـشاک  دوخ  تسد  هب  مراگدرورپ 

.دنرتاناد امش  زا  اهنآ  هک  دیهدن  دای  ناشیا  هب  امش  دننکن ،  جراخ  تیاده  زا  دنرواین و  رد  یهارمگ  هب  ار 

ود ره  هدننک ،  سایق  رظن  هب  هک  يرگید  عوضوم  مکح  هب  یعوضوم  ندومن  موکحم  زا  تسا  ترابع  سایق   } سایق هب  التبا  تیادـه ؛ زا  يرود 
يارب هک  ار  يرگید  تاعوضوم  دروخ ،  یم  رب  دناد  یمن  نآ  رد  ار  عرش  مکح  هک  يدروم  هب  یتقو  هدننک  سایق  .دنتسه  یکرتشم  تلع  ياراد 

عوضوم مکح  دناوتب  هکنیا  يارب  هاگنآ  دنک ،  یم  ادیپ  دشاب  لوا  عوضوم  هیبش  هک  ار  یعوضوم  دنک و  یم  یـسررب  دنراد  یماکحا  ناشدوخ 
 ، دنیب یم  زین  لوا  عوضوم  رد  ار  تلع  نآ  نوچ  دریگ و  یم  رظن  رد  ار  یتلع  مود ،  عوضوم  مکح  يارب  دهد ،  تیارس  لوا  عوضوم  هب  ار  مود 

هدومن یمکح  هب  موکحم  ار  مود  عوضوم  هک  یتلع  نامه  نوچ  دشاب ،  مود  عوضوم  مکح  هب  موکحم  زین  لوا  عوضوم  دیاب  هک  دریگ  یم  هجیتن 
تسین و نشور  عراش  ریغ  يارب  ماکحا  بلاغ  یعقاو  تلع  هک  تسنیا  دراد  دوجو  اجنیا  رد  هک  يرطخ  .دراد  دوجو  زین  لوا  عوضوم  رد  تسا ، 

{ .دشارتب ادخ  مکح  لباقم  رد  یمکح  شسایق ،  اب  تسا  نکمم  اذل 
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ار دوخ  ینید  فیلکت  دنکن  يوریپ  ناشیا  ملع  زا  دریذپن و  ار  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  یعیرشت  تیاده  ادخ  یگدنب  هار  رد  هک  یسک 
درک دهاوخ  يوریپ  نارگید  سفن  ياوه  رظن و  ای  شـسفن و  ياوه  زا  دوخ و  رظن  زا  راچان  شنید  هب  لمع  يارب  اذل  .تسناد  دهاوخن 

: دش دهاوخ  یهارمگ  راچد  و 

.{ 50 صصق ،  « } َنیِملاَّظلا َمْوَْقلا  يِدْهی  َهَّللا ال  َّنِإ  ِهَّللا  َنِم  يدُه  ِریَِغب  ُهاوَه  َعَبَّتا  ِنَّمِم  ُّلَضَأ  ْنَم  «َو 

ار ناراکمتـس  هورگ  ادخ  انامه  دـنک ؟ يوریپ  دـنوادخ  يوس  زا  یتیادـه  نودـب  شـسفن  ياوه  زا  هک  یـسک  زا  رت  هارمگ  تسیک  «و 
« .دنک یمن  تیاده 

ِنَم ِینْعی  َلاَق : ِهَّللا » َنِم  يدُه  ِریَِغب  ُهاوَه  َعَبَّتا  ِنَّمِم  ُّلَضَأ  ْنَم  َو  : » َّلَج َّزَع َو  ِهَّللا  ِلْوَق  ِیف  ُماَلَّسلا  ِهیَلَع  ِنَسَْحلا  ِیبَأ  ْنَع  ٍرْـصَن  ِیبَأ  ِْنبا  ِنَع 
.{ ص 374 ج 1 ،  یفاک ،   } .يَدُْهلا ِهَِّمئَأ  ْنِم  ٍماَمِإ  ِریَِغب  ُهیْأَر  ُهَنیِد  َذَخَّتا 

: دندومرف روکذم  هیآ ي  هرابرد ي  هک  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  مظاک  ترضح  زا  یطنزب 

يده همئا ي  زا  یماما  يربهر  زا  هکنیا  نودب  دهد  یم  رارق  تناید  یگدنب و  كالم  ار  دوخ  یصخش  يأر  هک  تسا  یـسک  دوصقم 
.دنک يوریپ 

: دندومرف تسین  انشآ  تماما  تیالو و  اب  هک  یناملسم  هرابرد ي  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  هک  تسا  ور  نیا  زا  و 

.{ ص 24 ج 2 ،  یفاک ،  «: } ًّالاَض َناک  اًِملْسُم َو  َناک  »

.هارمگ تسا و  ناملسم  یسک  نینچ 

لزان شباتک  رد  هتشاد  زاین  نادب  تمایق  زور  ات  تما  هک  ار  يزیچ  ره  هدرک و  لماک  ار  شنید  هدومرف  دوخ  هک  نانچ  لاعتم  دنوادخ 
(89/ لحن /38 و  ماعنا /3 و  هدئام  ) .تسا هدرکن  راذگورف  ار  يزیچ  چیه  هدرک و  نییبت  شلوسر  يارب  هدومرف و 

يوگخساپ دناوتب  ینامز  ره  رد  طیارش و  ره  رد  مالسا  هک  هدش  بجوم  هتـشگ و  نآ  ندش  لماک  بجوم  هک  مالـسا  نکر  نیرتمهم 
.تسا مالسلا  مهیلع  تیب  لها  تماما  هلأسم ي  دشاب ،  تما  زاین 

نآ عبانم  ناشیا و  ملع  هوجو  هرابرد ي  درک  میهاوخ  یـسررب  ار  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  ملع  تیـصوصخ  هک  یتمـسق  رد  هللا  ءاشنا 
دزن دنجاتحم  نادـب  تمایق  زور  ات  تما  هچنآ  ملع  میئوگ : یم  الامجا  نونکا  .مینک  یم  رکذ  زین  ار  نآ  لئالد  تفگ و  میهاوخ  نخس 

مالـسلا مهیلع  ماما  دزن  شمکح  هکنیا  رگم  دنبای  زاین  نادب  ناگدنیآ  هک  تسین  یبلطم  مکح و  چـیه  .تسا  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها 
فیلکت هک  دنفلکم  تما  .دهد  تلاخد  یهلا  ماکحا  تاروتسد  رد  نید و  رد  ار  دوخ  رظن  يأر و  درادن  قح  یسک  اذل  .تسا  دوجوم 

.دنریذپب ار  ناشیا  تیاده  دنهد و  رارق  ناشیا  تیاده  ضرعم  رد  ار  دوخ  رگید  ریبعت  هب  دنریگ و  ارف  ناشیا  زا  ار  دوخ  هفیظو ي  و 

یناسک نینچ  لاثما  ور  هلابند  ای  دوش و  یم  نید  ماکحا  رد  سایق  راچد  هفینحوبا  لاثما  نوچمه  ای  دریذپن  ار  ماما  تیاده  یـسک  رگا 
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: ددرگ یم 

: ُماَلَّسلا ِهیَلَع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍراَّمَع  ُْنب  ُقاَحْسِإ 

ِکلَذ َّحَص  ِهَیلِإ َو  ُهَّمُْألا  ِهِذَه  ُجاَتْحی  اَّمِم  ِنیِّدلا  ِیف  َْملِْعلا  ِهْقِْفلا َو  َعیِمَج  اُوتوُأ  ْدَـق  ْمُهَّنَأ  ُءاَهَُقف َو  ُءاَمَلُع  ْمُهَّنَأ  َنوُعَّدـی  َنیِذَّلا  ِءَالُؤَه  ُّنُظی 
ْمِهَیلِإ َراَص  َال  ُهوُِملَع َو  ِِهلآ  ِهیَلَع َو  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِْملِع  ُّلک  َسَیل  ُهوُظِفَح و  ُهوُِملَع َو  ِِهلآ َو  ِهیَلَع َو  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ْنَع  ْمَُهل 

اَلَف ُْهنَع  َنُولَأْسیَف  ْمِهیَلَع  ُدِری  ْدَـق  ِماکْحَْألا  ِماَرَْحلا َو  ِلاَلَْحلا َو  َنِم  یَّشلا َء  َّنَأ  کـِلَذ  ُهُوفَرَع و  اـَل  ِِهلآ َو  ِهیَلَع َو  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ْنَع 
اَلَف اُولَأْـسی  ْنَأ  َنوُـهَرکی  ِلـْهَْجلا َو  َیلِإ  ُساَّنلا  ُمُهَبِْـسنی  ْنَأ  َنویْحَتْـسی  ِِهلآ َو  ِهیَلَع َو  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ِلوُـسَر  ْنَع  ٌَرثَأ  ِهِیف  ْمُهَدـْنِع  ُنوـکی 

ُلوُسَر َلاَق  ْدَق  ِعَِدْبلِاب َو  َهَّللا  اُوناَد  َراَثْآلا َو  اوکَرَت  ِهَّللا  ِنیِد  ِیف  َسایِْقلا  ْيأَّرلا َو  اُولَمْعَتْسا  ِکلَِذلَف  ِِهنِدْعَم  ْنِم  َْملِْعلا  ُساَّنلا  َبَلَطَف  َنُوبیِجی 
یَّلَص ِهَّللا  ِلوُسَر  ْنَع  ٌَرثَأ  ِهِیف  ْمُهَْدنِع  ْنکی  ْمَلَف  ِهَّللا  ِنیِد  ْنِم  یَش ٍء  ْنَع  اُوِلئُس  ْذِإ  ْمُهَّنَأ  ْوَلَف  ٌَهلاَلَض » ٍهَعِْدب  ُّلک  : » ِِهلآ ِهیَلَع َو  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا 

ِهیَلَع َو ُهَّللا  یَّلَـص  ٍدَّمَُحم  ِلآ  ْنِم  ْمُْهنِم  ُهَنوُِطْبنَتْـسی  َنیِذَّلا  ُهَِملََعل  ْمُْهنِم  ِْرمَأـْلا  ِیلوُأ  یلِإ  ِلوُـسَّرلا َو  َیلِإ  ِهَّللا َو  َیلِإ  ُهوُّدَر  ِِهلآ  ِهـیَلَع َو  ُهَّللا 
.{ ص 259 صاصتخالا ،   } .ِِهلآ

: دندومرف هک  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  رامع  نب  قاحسا 

ادخ لوسر  زا  اهنیا  مامت  هدش و  هداد  اهنآ  هب  دندنمزاین  نادب  تما  هک  نید  شناد  هقف و  مامت  دـنا و  هیقف  ملاع و  دـننک  یم  اعدا  اهنآ 
لوسر ملع  همه ي  ناشیا  هکنآ  لاـح  و  دـنا ! هدرک  رب  زا  هتـسناد و  ار  نآ  ناـشیا  هدیـسر و  ناـشیا  هب  یتسرد  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

دوش و یم  هضرع  ناشیا  رب  ماکحا  مارح و  لالح و  زا  يزیچ  هاگ  ور  نیا  زا  .هدیسرن و  ناشیا  هب  ترضح  نآ  زا  دنناد و  یمن  ار  ادخ 
دنـشک یم  تلاجخ  تسین ،  ناشدزن  دشاب  نآ  هرابرد ي  ادخ  لوسر  زا  هک  یتیاور  هک  دـنوش  یم  عقاو  شـسرپ  دروم  نآ  هرابرد ي 

زا ار  ملع  مدرم  اـت  دـنهدن  یباوج  دـنریگ  یم  رارق  شـسرپ  دروم  یتـقو  هک  دندنـسپ  یمن  دـنهد و  تبـسن  یناداـن  هب  ار  ار  نآ  مدرم 
اه يروآون  اب  ار  ادـخ  دـندرک و  كرت  ار  تایاور  دـنتفرگ و  راـکب  ادـخ  نید  رد  ار  دوخ  ساـیق  رظن و  ور  نیا  زا  .دـنیوجب  شندـعم 

هرابرد ي هک  هاگنآ  رگا  سپ  .تسا » یهارمگ  يروآون  تعدب و  ره  : » هدومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هکنیا  اب  دندیتسرپ ، 
نآ دوبن ،  ناشیا  دزن  نآ  هراـبرد ي  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  یتیاور  هک  دـش  یم  شـسرپ  ناـشیا  زا  ادـخ  نید  زا  يزیچ 
هک هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  لآ  دنتـشاد ،  یم  هضرع  ناـشرمالا  یلوا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ادـخ و  هب  ار  شـسرپ 

(. دنتفگ یم  ناشیا  هب  و   ) دیمهف ار  بلطم  تقیقح  دنراد  طابنتسا  تردق 

: ُماَلَّسلا ِهیَلَع  ِنیَسُْحلا  ُْنب  ِیلَع  َلاَق 

َِملَس و اََنل  َمَّلَـس  ْنَمَف  ِمِیلْـسَّتلِاب ،  اَّلِإ  ُباَصی  َال  ِهَدِساَْفلا َو  ِسییاَقَْملا  ِهَلِطاَْبلا َو  ِءاَرْآلا  ِهَِصقاَّنلا َو  ِلوُقُْعلِاب  ُباَصی  َال  َّلَج  َّزَع َو  ِهَّللا  َنیِد  َّنِإ 
.{ ص 324 ج 1 ،  نیدلا ،  لامک   } .کَلَه ْيأَّرلا  ِسایِْقلِاب َو  ُلَمْعی  َناک  ْنَم  يِدُه و  اَِنب  يَدَْتقا  ِنَم 

: دندومرف مالسلا  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  ترضح 

تسد نادب  ناوت  یمن  میلست  اب  زج  دوش و  یمن  كرد  دساف  ياهسایق  لطاب و  تارظن  اب  صقان  ياهلقع  اب  لجوزع  يادخ  نید  انامه 
لمع شرظن  سایق و  هب  سک  ره  دبای و  تیاده  دنک  ادتقا  ام  هب  سک  ره  دنام و  ملاس  دوش  میلـست  ام  لباقم  رد  سک  ره  سپ  .تفای 
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.ددرگ دوبان  دنک 

: ُماَلَّسلا ِهیَلَع  یَسُوم  ِنَسَْحلا  ِیبَِأل  ُْتُلق  َلاَق : ٍمیکَح  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع 

 ، ُهَبِحاَص ٌلُجَر  ُلَأْـسی  اَـم  ِسِلْجَْملا  ِیف  ُنوکََتل  اَّنِم  َهَعاَـمَْجلا  َّنِإ  یَّتَح  ِساَّنلا  ِنَع  ْمِکب  ُهَّللا  اـَناَنْغَأ  ِنیِّدـلا َو  ِیف  اَـنْهُِّقف  كاَدـِف ،  ُْتلِعُج 
اَنْرَظَنَف یَـش ٌء  ِکئَابآ  ْنَع  َال  ْکنَع َو  ِهِیف  اَِنتْأی  َْمل  یَّشلا ُء  اَنیَلَع  َدَرَو  اَمَّبُرَف  .ْمِکب  اَنیَلَع  ُهَّللا  َّنَم  اَمِیف  اَُهباَوَج  ُهُرُـضْحی  َُهلَأْـسَْملا َو  ُهُرُـضْحَت 

َْنبا ای  کَلَه  ْنَم  کَلَه  ِهَّللا  ِکلَذ َو  ِیف  َتاَهیَه ! َتاَهیَه  َلاَـقَف : .ِِهب  ُذُـخْأَنَف  ْمْکنَع  اـَنَءاَج  اَِـمل  ِءایْـشَْألا  ِقَفْوَأ  اَنُرُـضْحی َو  اَـم  ِنَسْحَأ  َیلِإ 
اَّلِإ ُتْدَرَأ  اَم  ِهَّللا  َو  ِمکَْحلا : ِْنب  ِماَشِِهل  ٍمیکَح  ُْنب  ُدَّمَُحم  َلاَق  .ُْتُلق » ِیلَع َو  َلاَق  : » ُلوُقی َناک  َهَفِینَح  َابَأ  ُهَّللا  َنََعل  َلاَـق : َُّمث  َلاَـق : ٍمیکَح ، 

.{ ص 56 ج 1 ،  یفاکلا ،   } .ِسایِْقلا ِیف  ِیل  َصِّخَری  ْنَأ 

یب مدرم  زا  ار  ام  ادخ  میدش و  دنمشناد  نید  رد  ام  مدرگ ،  تیادف  مدرک : ضرع  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  هب  دیوگ : میکح  نب  دمحم 
رطاخ رد  ار  شباوج  هلأسم و  نآ  اریز  دـسرپن ،  يزیچ  شقیفر  زا  یـسک  میـشاب  یـسلجم  رد  ام  زا  یعمج  نوچ  هک  اجنآ  ات  درک  زاین 

تناردـپ امـش و  زا  هک  دـیآ  یم  شیپ  ام  يارب  یبلطم  یهاگ  اما  هداـهن ،  اـم  رب  امـش  تکرب  زا  ادـخ  هک  یتنم  هطـساو  هب  نیا  .دراد و 
تسا رتراگزاس  مه  امش  تایاور  رابخا و  اب  دسر و  یم  نامرظن  هب  هک  ار  یباوج  نیرتهب  ام  سپ  هدیسرن ،  ام  هب  ینخس  نآ  هرابرد ي 

.مینک یم  باختنا 

: دندومرف ترضح 

هاـگنآ میکح ،  رـسپ  يا  دـش  كـاله  هار  نیمه  زا  دـش  كـاله  هک  ره  ادـخ  هب  تقیقح ،  زا  هار  نیا  تسا  رود  هچ  تسا ،  رود  هچ 
: دندومرف

! میوگ نینچ  نم  تفگ و  نانچ  یلع  تفگ : یم  هک  ار  هفینح  وبا  دنک  تنعل  ادخ 

.دهدب نم  هب  ار  سایق  هزاجا ي  هکنیا  زج  متشادن  يدوصقم  نخس  نیا  زا  نم  ادخ  هب  تفگ : ماشه  هب  میکح  نبا  سپس 

: ُماَلَّسلا ِهیَلَع  ِلَّوَْألا  ِنَسَْحلا  ِیبَِأل  ُْتُلق  َلاَق : ِنَمْحَّرلا  ِْدبَع  ِْنب  َُسنوی  ْنَع 

ْنَم َّلَض َو  ِِهلآ  ِهیَلَع َو  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهِیبَن  تیب  لها  كَرَت  ْنَم  کَلَه َو  ِهیْأَِرب  َرَظَن  ْنَم  ًاعِدَْـتبُم  َّنَنوکَت  اـَل  ُُسنوی  اـی  َلاَـقَف : َهَّللا ؟ ُدِّحَوُأ  اَِـمب 
.{ ص 56 ج 1 ،  یفاکلا ،   } .رَفک ِهِیبَن  َلْوَق  ِهَّللا َو  َباَتک  كَرَت 

؟ متسرپ یگناگی  هب  ار  ادخ  هنوگچ  مدرک : ضرع  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  هب  دیوگ : نمحرلادبع  نب  سنوی 

: دندومرف

هللا یلص  ار  شربمایپ  تیب  لها  هک  ره  دوش و  كاله  دنک  دراو  نید  رد  ار  شرظن  يأر و  هک  یسک  شابم ؛ راذگ  تعدب  سنوی ! يا 
.ددرگ رفاک  دنک  اهر  ار  شربمایپ  راتفگ  نآرق و  هک  یسک  ددرگ و  هارمگ  دنک  اهر  هلآ  هیلع و 
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َّلَحَأ َو َفیک  ُلَأْسی  َال  َهَّللا  َّنِإ  َسایِْقلا ؟ ْمَکل َو  اَم  َلاَقَف : ِسایِْقلا  ِنَع  ُماَلَّسلا  ِهیَلَع  یَـسُوم  ِنَسَْحلا  َابَأ  ُْتلَأَس  َلاَق : یَـسیِع  ِْنب  َناَْـمثُع  ْنَع 
.{ ص 56 ج 1 ،  یفاکلا ،   } مَّرَح َفیک 

: دندومرف .مدیسرپ  سایق  هب  عجار  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ترضح  زا  دیوگ : یسیع  نب  نامثع 

.تسا هدرک  مارح  هنوگچ  لالح و  هنوگچ  دوشن  شسرپ  ادخ  زا  راکچ !؟ سایق  اب  ار  امش 

مالسلا مهیلع  تیب  لها  یعیرشت  تیاده  قیداصم  زا  یخرب 

مالسلا مهیلع  تیب  لها  یعیرشت  تیاده  قیداصم  زا  یخرب 

هدنامرد یمکح  هب  ملع  رد  ناشیا ،  نارـصاعم  مالـسلا ،  مهیلع  تیب  لها  تماما  نارود  رد  هک  يدراوم  تسا  ددـعتم  ررکم و  رایـسب 
اجنیا رد  هک  تسا  هتـشگ  رادومن  نشور و  ناشیارب  ادخ  مکح  هدـش و  لح  لکـشم  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  هب  عوجر  زا  سپ  دـنا و 

: مینک یم  رکذ  ار  قیداصم  زا  یخرب 

مالسلا هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح 

تایاور دندوب  دوخ  نامز  هناگی ي  تهج  نیا  زا  ترضح  نآ  هکنیا  تعیرـش و  ماکحا  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  ملع  هرابرد ي 
.تسا هدش  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  تنس  لها  بتک  رد  مه  هعیش و  یئاور  بتک  رد  مه  يددعتم ، 

زا يددـعتم  قرط  اهدنـس و  هب  مادـک  ره  نیقیرف  تسا ) تعیرـش  هب  ترـضح  نآ  ملع  عرف  هک   ) زین ترـضح  نآ  تواضق  هراـبرد ي 
: دندومرف ناشباحصا  هب  باطخ  هک  دنا  هدرک  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

: دندومرف ای  و  ُماَلَّسلا » ِهیَلَع  ِیلَع  ْمکاَْضقَا  »

ج قحلا ،  قاقحإ  ر ك : تنس : لها  بتک  رد  تیاور  نیا  قرط  اهدنس و  زا  یخرب  هعلاطم ي  يارب  « } .ُماَلَّسلا ِهیَلَع  ِیلَع  ِیتَُّما  یَْـضقَا  »
ییانشآ يارب  و  ات 160 . ص 155  ص 409 و 410 و ج 22 ،  ات 374 و ج 20 ،  ص 366  ات 323 و ص 382 و ج 15 ،  ص 321   ، 4

تیاور زین  تنـس  لها  بتک  رد  هک  ترـضح  نآ  زیگنا  تفگـش  ياـهتواضق  زا  یخرب  تواـضق و  رما  رد  ترـضح  نآ  ملع  اـب  رتشیب 
بلاطیبا نب  یلع  نینمؤملاریما  ءاضق  باـتک  كر : و  ات 188 . ص 120  ات 86 و ج 32 ،  ص 34  ج 8 ،  قحلا ،  قاقحإ  ر ك : هدـش :

{ .مالسلا هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ياهتواضق  ناونع : اب  نآ  همجرت ي  ای  يرتست و  همالع  فیلأت  مالسلا ،  هیلع 

ياـملع ماـمت  هک  تسا  یبلطم  زین  دـنا  هدـنام  ورف  نآ  رد  نارگید  هک  يدراوم  رد  ترـضح  نآ  ياـهتواضق  ياـه  هنومن  قیداـصم و 
ای دـنا و  هداد  صاـصتخا  عوـضوم  نیا  هب  دوـخ  بتک  رد  ار  یباـب  دـنراد و  رظن  قاـفتا  نآ  رب  دوـخ  ربـتعم  یئاور  بـتک  رد  نیملـسم 
ود میوشن  جراـخ  ثحب  عوضوم  زا  هکیا  يارب  راـصتخا و  موزل  رطاـخ  هب  اـجنیا  رد  .دـنا  هدومن  فیلأـت  عوضوم  نیا  رد  ار  ییاـهباتک 
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: مینک یم  رکذ  ار  ترضح  نآ  ياهتواضق  هعومجم  زا  دروم 

 ، ُّدَْحلا یَلَع  ُبِجی  َال  ُهَّنِإ  ُهَماَُدق : َُهل  َلاَقَف  ُهَّدُحی  ْنَأ  ُرَمُع  َداَرَأَف  َرْمَْخلا  َبِرَش  ْدَق  ٍنوُعْظَم َو  ِْنب  َهَماَُدق  ِهَِّصق  ِیف  ُهَّصاَْخلا  ُهَّماَْعلا َو  ِِهب  ْتَءاَج 
اْوَقَّتا َُّمث  ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَع  اُونَمآ َو  اْوَقَّتا َو  اَم  اذِإ  اوُمِعَط  امِیف  ٌحانُج  ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَع  اُونَمآ َو  َنیِذَّلا  یَلَع  َسَیل  : » ُلوُقی َیلاَعَت  َهَّللا  َّنَأـِل 

.{ 93/ هدئام « } .اُونَمآ َو 

ِِهبْرُـش ِیف  َهَماَدـُق  یَلَع  ِّدَْـحلا  َهَماَقِإ  َتکَرَت  َِمل  َُهل : َلاَقَف  َرَمُع  َیلِإ  یَـشَمَف  ُماَـلَّسلا  ِهیَلَع  نینمؤملاریما  کـِلَذ  َغَلَبَف  َّدَْـحلا ،  ُْهنَع  ُرَمُع  َأَرَدَـف 
؟ َرْمَْخلا

.ُرَمُع اَهاَلَت  َهیْآلا َو  یَلَع  اَلَت  ُهَّنِإ  َُهل : َلاَقَف 

: ُماَلَّسلا ِهیَلَع  نینمؤملاریما  َلاَقَف 

َال ِتاَِحلاَّصلا  اُولِمَع  اُونَمآ َو  َنیِذَّلا  َّنِإ  َّلَج ،  َّزَع َو  ُهَّللا  َمَّرَح  اَم  ِباـِکتْرا  ِیف  ُهَلِیبَس  کَلَـس  ْنَم  اـَل  ِهیآـْلا َو  ِهِذَـه  ِلـْهَأ  ْنِم  ُهَماَدـُق  َسَیل 
ُرَمُع َظَقیَتْساَف  ِهَّلِْملا ،  ِنَع  َجَرَخ  ْدَقَف  ُْهُلْتقاَف  ُْبتی  َْمل  ْنِإ  َّدَْحلا َو  ِهیَلَع  ِْمقَأَف  َباَت  ْنِإَف  َلاَق ،  اَّمِم  ُْهِبتَتْـسا  َهَماَدـُق َو  ْدُدْراَف  ًاماَرَح ،  َنوُّلِحَتْـسی 

: ُماَلَّسلا ِهیَلَع  نینمؤملاریمِال  َلاَقَف  .ُهُّدُحی  َفیک  ِرْدی  َْمل  َْلتَْقلا َو  ُْهنَع  ُرَمُع  َأَرَدَف  َعاَْلقِْإلا  ََهبْوَّتلا َو  َرَهْظَأَف  َرَبَْخلا  ُهَماَُدق  َفَرَع  ِکلَِذل َو 

.ِهِّدَح ِیف  یَلَع  ْرِشَأ 

ِیف ِِهلْوَق  َیلِإ  َراَص  َنِیناَمَث َو  ُرَمُع  ُهَدَلَجَف  يَرَْتفا ،  يَذَه  اَذِإ  يَذَه َو  َرکَس  اَذِإ  َرکَس َو  اََهبِرَـش  اَذِإ  ِرْمَْخلا  َبِراَش  َّنِإ  َنِیناَمَث ،  ُهَّدُح  َلاَقَف :
.{ ص 202 ج 1 ،  دابعلا ،  یلع  هللا  ججح  هفرعم  یف  داشرإلا   } .ِکلَذ

يراج تفگ : همادـق  هک  دـنک  يراج  وا  رب  دـح  تساوخ  رمع  دروخ ،  بارـش  نوعظم  رـسپ  همادـُق  هک  دـنا  هدرک  لقن  هعیـش  ینس و 
رد تسین  یکاب  دندرک  هتـسیاش  رادرک  دـندروآ و  نامیا  هک  نانآ  رب  : » دـیامرف یم  یلاعت  يادـخ  اریز  تسین  مزال  نم  رب  دـح  ندرک 

« .دنرآ نامیا  دننک و  يراکزیهرپ  سپس  دننک  هتسیاش  رادرک  دنرآ و  نامیا  دننک و  يراکزیهرپ  رگا  دنروخب  هچنآ 

دح ارچ  دومرف : وا  هب  هتفر و  رمع  دزن  دیـسر ،  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  شوگ  هب  نایرج  نیا  درکن ،  يراـج  وا  رب  يدـح  رمع  سپ 
؟ يدرکن يراج  همادق  رب  راوخ  بارش 

.درک تئارق  ار  هیآ  نآ  دناوخ و  میارب  نآرق  زا  يا  هیآ  وا  تفگ :

: دندومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح 

دـنرآ و نامیا  هک  یناـسک  هنیآ  ره  اریز  تسین ،  هیآ  نیا  لـها  دـنک  لاـبند  یهلا  تاـمرحم  ماـجنا  رد  ار  وا  شور  سک  ره  همادـق و 
وا رب  راوخ  بارـش  دح  درک  هبوت  رگا  هد ،  شا  هبوت  نادرگ و  زاب  ار  همادق  سپ  دنرامـشن ،  لالح  ار  ادخ  مارح  دننک  هتـسیاش  رادرک 
زا زین  همادق  و  هدرک ) هابتـشا  هک   ) دـمآ دوخ  هب  رمع  هتفر ،  نوریب  مالـسا  نید  زا  هک  اریز  شکب ،  ار  وا  درکن  هبوت  رگا  زاس و  يراج 
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وا رب  دـح  هنوگچ  تسناد  یمن  یلو  تشکن  ار  وا  رمع  سپ  تشاد ،  زاب  راک  نیا  زا  تسد  درک و  هبوت  راهظا  هدـش  هاگآ  نایرج  نیا 
؟ مینزب وا  رب  دح  هنوگچ  دیئامرفب  امش  تفگ : مالسلا  هیلع  ریما  ترضح  هب  سپ  دزاس ،  يراج 

: دندومرف ترضح 

نایذه یتقو  دیوگ و  نایذه  دوش  تسم  نوچ  دوش و  تسم  دروخب  بارش  هک  نیمه  راوخبارش  انامه  اریز  نزب ،  وا  هب  هنایزات  داتشه 
.ددنب غورد  دیوگ 

.درک راتفر  ترضح  شیامرف  هب  دز و  وا  رب  هنایزات  داتشه  رمع  سپ 

اَقَلَْطنا َُّمث  كَدـْنِع  َعِمَتَْجن  یَّتَح  اَّنِم  ٍدِـحاَو  َیلِإ  یِعَفْدَـت  َال  اََهل : الاَق  ًهَعیِدَو َو  ًهَأَْرما  ِناَلُجَر  َعَدْوَتْـسا  َلاَـق : یِفَقَّثلا  ٍدَّمَُحم  ِْنب  َمیِهاَْربِإ  ْنَع 
ُرَخْآلا َءاَج  َُّمث  ُْهتَطْعَأ  َُّمث  اَهَیلِإ  ُُهفاَِلتْخا  َُرثک  یَّتَح  َْتبَأَف  َتاَم ،  ْدَـق  ِیبِحاَص  َّنِإَـف  ِیتَعیِدَو  ِینیِطْعَأ  َلاَـق : اَـهَیلِإ َو  اَمُهُدَـحَأ  َءاَـجَف  اـَباَغَف ، 

! ِْتنِمَض ْدَق  اَّلِإ َو  كاَرَأ  اَم  ُرَمُع : اََهل  َلاَقَف  َرَمُع  َیلِإ  اَعَفَتْراَف  َِّتم  ْدَق  کَّنَأ  َرکَذ  ُکبِحاَص َو  اَهَذَخَأ  َْتلاَق : ِیتَعیِدَو ! ِیتاَه  َلاَقَف :

.ُهَنَیب ِینَیب َو  ُماَلَّسلا  ِهیَلَع  ًاِیلَع  ْلَعْجا  ُهَأْرَْملا : َِتلاَقَف 

.اَمُهَنَیب ِْضقا  َُهل : َلاَقَف 

: ُماَلَّسلا ِهیَلَع  ِیلَع  َلاَقَف 

ِیلَع َلاَق  اَْهنِّمَـضی و  َْمل  َو  ِکبِحاَِصب » ِیِنْتئاَف  اَهَْدنِع  اَعِمَتْجَت  یَّتَح  اَمْکنِم  ٍدِـحاَو  َیلِإ  اَهَعَفْدَـت  اَّلَأ  اَهاَُمتْرَمَأ  ْدَـق  اَهَدـْنِع َو  ُهَعیِدَْولا  ِهِذَـه  »
: ُماَلَّسلا ِهیَلَع 

.{ ص 19 ج 3 ،  هیقفلا ،  هرضحی  نم ال   } .ِهَأْرَْملا ِلاَِمب  اَبَهْذی  ْنَأ  اَداَرَأ  اَمَّنِإ 

مه اب  ود  ره  هکنآ  رگم  هدم  سپ  ام  زا  کی  چیه  هب  دنتفگ : دنداهن و  يا  هعیدو  یئوناب  دزن  درم  ود  دـیوگ : یفقث  دّـمحم  نب  میهاربا 
ایند زا  مقیفر  اریز  نادرگ ،  رب  ارم  هعیدو ي  تفگ : دـمآ و  ود  نآ  زا  یکی  يدـنچ  زا  سپ  دـندش و  بیاـغ  دـنتفر و  سپـس  میـشاب ، 

دمآ و شقیفر  نآ ،  زا  سپ  .دنادرگزاب  وا  هب  ار  هعیدو  راچان  نز  دش ،  دایز  يو  دزن  درم  دمآ  تفر و  هکنیا  ات  تفریذـپن  نز  تفر ، 
.دـندرب رمع  دزن  ار  یهاوخداد  تفرگ ،  ار  نآ  يا و  هتفر  اـیند  زا  وت  هک  تفگ  دـمآ و  تقیفر  تفگ : نز  درک ،  هعیدو  ّدر  ياـضاقت 

.مرادن ینماض  وت  هکنیا  زج  يرظن  نم  تفگ : نز  هب  رمع 

.هد رارق  مکاح  ام  نیب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  تفگ : نز 

.نک مکح  ود  نیا  نایم  امش  تفگ : مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هب  رمع 

: دندومرف درم ) نآ  هب   ) مالسلا هیلع  یلع  ترضح 
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ره ات  دـهدن  لیوحت  یئاهنت  هب  امـش  زا  یکی  هب  ار  نآ  هک  هدوب  نیا  امـش  طرـش  یلو  تسا ،  دوجوم  نز  نیا  دزن  نونکا  تناما ،  نیا  »
دـندشن و نز  ندوب  نماض  هب  لئاق  تواضق  نیا  اب  ترـضح  .درگزاب » تتـسود  هارمه  ورب و  نونکا  دـیوش ،  رـضاح  شدزن  مه  اب  ود 

: دندومرف

.دنرب امغی  هب  ار  نز  نیا  لام  دنتساوخ  یم  اهنآ 

مالسلا هیلع  یبتجم  نسح  ماما 

؟ یَلَع ُبِجی  اَمَف  ٌمِرُْحم  اَنَأ  ُُهْتلکَأ َو  ُُهتیَوَشَف َو  ٍماَعَن  َضَیب  ُْتبَصَأ  یِّنِإ  َلاَقَف : ٍرَکب  َابَأ  ِیباَرْعَأ  َلَأَس  َلاَق : ِِتماَّصلا  ِْنب  َهَداَبُع  ْنَع 

.ِعَلْصَْألِاب کیَلَع  اُولاَق : اوُزَجَع  اَّمَلَف  ِنَمْحَّرلا  ِْدبَع  یَلَع  ُرَمُع  ُهَّلَد  َرَمُع َو  یَلَع  ُهَّلَدَف  ِکتیِضَق ! ِیف  یَلَع  َْتلکْشَأ  ِیباَرْعَأ ،  ای  َُهل : َلاَقَف 

: ُماَلَّسلا ِهیَلَع  نینمؤملاریما  َلاَقَف 

َْتئِش ِنیَماَلُْغلا  يَأ  ْلَس 

: ُماَلَّسلا ِهیَلَع  ُنَسَْحلا  َلاَقَف 

؟ ٌِلبِإ َکل  َأ  ِیباَرْعَأ ! ای 

.ْمَعَن َلاَق :

.ِهَیلِإ َتْجَجَح  يِذَّلا  ِقِیتَْعلا  ِهَّللا  ِتَیب  َیلِإ  ِهِدْهَأَف  اَْهنِم  َلَصَف  اَمَف  ِلوُحُْفلِاب  َّنُْهبِرْضاَف  ًاقُون  ِضیَْبلا  َنِم  َْتلکَأ  اَم  ِدَدَع  َیلِإ  ْدِمْعاَف  َلاَق :

: ُماَلَّسلا ِهیَلَع  نینمؤملاریما  َلاَقَف 

؟ ُِقلْزی اَم  اَْهنِم  َبُولَّسلا َو  ِقوُّنلا  َنِم  َّنِإ 

.ُقُرْمی اَم  ِضیَْبلا  َنِم  َّنِإَف  ُِقلْزی  اَم  ُبُولَّسلا َو  ِقوُّنلا  َنِم  ْنکی  ْنِإ  َلاَقَف :

ص ج 4 ،  بوشآ ،  رهش  نبا  بقانملا ،   } .دُواَد ُْنب  ُناَمیَلُس  اَهَمِهَف  يِذَّلا  َوُه  ُماَلُْغلا  اَذَه  َمِهَف  يِذَّلا  َّنِإ  ِساَّنلا  َرِشاَعَم  ٌتْوَص  َعِمُسَف  َلاَق :
.{ 10

ما هدروخ  هتخپ و  ار  غرم  رتش  مخت  دنچ  مدوب  مِرُحم  هک  یلاح  رد  نم  تفگ : دمآ و  رکبوبا  دزن  یبرع  درم  دیوگ : تماص  رسپ  هدابُع 
؟ تسا بجاو  نم  رب  يزیچ  هچ  تسیچ و  نم  فیلکت  نونکا  ، 

هناور نمحرلا  دبع  دزن  ار  يو  مه  رمع  داتـسرف ،  رمع  دزن  ار  وا  هاگنآ  يدرک ! لکـشم  میارب  ار  تا  هلأسم  یبارعا ! يا  تفگ : رکبوبا 
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یم وم  یب  شرـس  يولج  هک  یـسک  ینعی   ) علـصا هب  داب  وت  رب  دنتفگ : ار  وا  دندش  زجاع  هلأسم  نآ  باوج  زا  نانآ  هک  یماگنه  .درک 
(. تسا مالسلا  هیلع  ریما  ترضح  دارم  دشاب ، 

: دندومرف ناشدنزرف ) ود  هب  هراشا  اب  ترضح  دیسرپ  ار  شلاؤس  دیسر و  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تمدخ  هک  نیمه  )

! نک لاؤس  یتساوخ  هک  مادک  ره  زا  رسپ ،  ود  نیا  زا 

؟ يراد رتش  ایآ  یبارعا ،  يا  دومرف : وا ) هب  هلأسم  نیا  باوج  رد   ) مالسلا هیلع  نسح  ماما 

.يرآ تفگ :

ادـخ هناخ  يارب  ار  اهنآ  ياه  هچب  نک و  يریگ  تفج  رن  رتش  اب  هدام  رتش  يا  هدروخ  هک  یغرم  رتش  ياـه  مخت  نآ  دادـعت  هب  دومرف :
.نک هیده  يدومن  جح  شیوس  هب  هک 

: دندومرف مالسلا  هیلع  ریما  ترضح 

! دنروآ یم  ایند  هب  هدرم  هچب  مه  یهاگ  دنزادنا و  یم  هچب  نارتش  یهاگ 

یب دـساف و  یهاگ  زین  مخت  دـنروآ ،  یم  ایند  هب  هدرم  هچب  ای  دـنزادنا و  یم  هچب  یهاـگ  نارتش  رگا  دومرف : مالـسلا  هیلع  نسح  ماـما 
.دوش یم  تیصاخ 

ترضح هب  هک  دوب  یسک  نامه  دینامهف ،  رسپ  نیا  هب  هک  یـسک  مدرم ! يا  تفگ : یم  هک  دندینـش  ییادص  نارـضاح  ماگنه  نیا  رد 
.دینامهف نامیلس 

ِسِلْجَم ِیف  ُماَـلَّسلا  ِهیَلَع  ِیلَع  ُْنب  ُنَسَْحلا  اَـنَیب  ِناـَلوُقی : ُماَـلَّسلا  اَـمِهیَلَع  ِهَّللا  ِدـْبَع  اـَبَأ  ٍرَفْعَج َو  اـَبَأ  ُْتعِمَـس  َلاَـق : ٍِملْـسُم  ِنـْب  ِدَّمَُحم  ْنَـع 
.َنِینِمْؤُْملا َریِمَأ  اَنْدَرَأ  ٍدَّمَُحم ! َابَأ  ای  اُولاَقَف : ٌمْوَق  َلَْبقَأ  ْذِإ  ُماَلَّسلا  ِهیَلَع  نینمؤملاریما 

؟ ْمُکتَجاَح اَم  َو  َلاَق :

.ٍَهلَأْسَم ْنَع  َُهلَأْسَن  ْنَأ  اَنْدَرَأ  اُولاَق :

.اَِهب اَنوُِربُْخت  یِه ؟ اَم  َو  َلاَق :

ِیف ُلوُقَت  اَمَف  ْتَلَمَحَف  اَهِیف  َهَفْطُّنلا  ِتَْقلَأَف  اَْهتَقَحاَسَف  ٍرِکب  ٍهیِراَج  یَلَع  ْتَعَقَوَف  اَِهتَّوُمُِحب  ْتَماَق  اَْهنَع  َماَق  اَّمَلَف  اَهُجْوَز  اَهَعَماَج  ٌهَأَْرما  اُولاَقَف :
؟ اَذَه

: ُماَلَّسلا ِهیَلَع  ُنَسَْحلا  َلاَقَف 
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َئِطْخُأ َال  ْنَأ  وُجْرَأَف  یِسْفَن  ْنِمَف  ُتْأَطْخَأ  ْنِإ  ُماَلَّسلا َو  ِهیَلَع  نینمؤملاریما  ْنِم  َُّمث  ِهَّللا  َنِمَف  ُْتبَصَأ  ْنِإَف  ُلُوقَأ  اََهل و  ِنَسَْحلا  ُوبَأ  ٌهَلِـضْعُم َو 
َُّمث اَُهتَرْذُع  َبَهْذَـتَف  َّقَُشت  یَّتَح  اَْهنِم  ُجُرْخی  َال  َدـَلَْولا  َّنَِأل  ٍهَلْهَو  ِلَّوَأ  ِیف  ِرِکْبلا  ِهیِراَْجلا  ُرْهَم  اَْهنِم  ُذَـخْؤیَف  ِهَأْرَْملا  َیلِإ  ُدَـمْعی  ُهَّللا ؛ َءاَش  ْنِإ 

.َّدَْحلا ُهیِراَْجلا  ُدَلُْجت  َُّمث  ِهَفْطُّنلا  ِبِحاَص  ِهِیبَأ  َیلِإ  َُدلَْولا  ُّدَری  اَِهنَْطب َو  ِیف  اَم  َعَضَت  یَّتَح  ِهیِراَْجلِاب  ُرَظَْتنی  َُّمث  ٌهَنَصُْحم  اَهَّنَِأل  ُهَأْرَْملا  ُمَجُْرت 

؟ ْمَکل َلاَق  اَم  ٍدَّمَُحم َو  ِیبَِأل  ُْمْتُلق  اَم  َلاَقَف : ُماَلَّسلا  ِهیَلَع  نینمؤملاریما  اوُقَلَف  ُماَلَّسلا  ِهیَلَع  ِنَسَْحلا  ِْدنِع  ْنِم  ُمْوَْقلا  َفَرَْصناَف  َلاَق :

.{ ص 202 ج 7 ،  یفاکلا ،   } .ِیْنبا َلاَق  اَّمِم  ُرَثکَأ  اَهِیف  يِْدنِع  َناک  اَم  ُلُوئْسَْملا  ِینَّنَأ  َْول  َلاَقَف : ُهوُرَبْخَأَف 

: دندومرف یم  هک  مدینش  مالسلا  امهیلع  قداص  ماما  رقاب و  ماما  ترضح  زا  دیوگ : ملسم  نب  دمحم 

! دمحمابا يا  دنتفگ : ترضح  هب  دندش و  دراو  یهورگ  هک  دوب  مالسلا  هیلع  ریما  ترضح  سلجم  رد  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  يزور 
.میراد راک  نینمؤملاریما  اب 

؟ تسیچ ناتراک  دومرف :

.میسرپب وا  زا  ار  يا  هلأسم  میهاوخ  یم  دنتفگ :

.دییوگب ام  يارب  يا ؟ هلأسم  هچ  دومرف :

درک و بذـج  ار  هفطن  رتخد ،  نآ  تروع  درک ،  هقحاسم  يا  هرکاب  زینک  اب  دـش ،  رتسبمه  وا  اب  شرهوش  هکنیا  زا  سپ  ینز  دـنتفگ :
؟ ییوگ یم  هچ  هلأسم  نیا  هرابرد ي  دش ،  هلماح  هلیسو  نیدب  رتخد 

: دندومرف

متفگ حیحص  رگا  میوگ ،  یم  ار  نآ  باوج  نم  لاح  نیع  رد  یلو  دیآ ،  یم  رب  نآ  هدهع ي  زا  مردپ  هک  لکـشم ،  تسا  يا  هلأسم 
تـساوخ اب  هک  مراودیما  اما  دشاب ،  یم  مدوخ  يوس  زا  متفگ  هابتـشا  رگا  تسا و  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  سپـس  ادـخ و  فرط  زا 

نتفر نیب  زا  اـب  زج  هـچب  نآ  اریز  دـنریگب ،  نز  نآ  زا  ار  هرکاـب  زینک  نآ  هـیرهم ي  یتسیاـب  لوا  هـلحرم ي  رد  میوـگن ؛ هابتـشا  ادـخ 
رظتنم دیاب  سپـس  .تسا  هدرک  هنـصحم  يانز  هک  اریز  دومن ،  راسگنـس  ار  نز  نآ  دیاب  هاگنآ  .دش  دهاوخن  جراخ  رتخد  نآ  تراکب 

.درک يراج  دح  رتخد  نآ  رب  داد و  هفطن  بحاص  هب  ار  هچب  نآ  دیامن و  لمح  عضو  رتخد  نآ  ات  دنام 

ناـشیا هب  ترـضح  .دـندرک  تاـقالم  مالـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  اـب  هدـش و  صخرم  مالـسلا  هیلع  نـسح  ماـما  روـضح  زا  هورگ  نآ 
: دندومرف

؟ داد امش  هب  یباوج  هچ  وا  دیتفگ و  هچ  دمحمابا  هب  امش 

: دندومرف ترضح  .دنداد  حرش  ار  نایرج  ناشیا 
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.دوبن نم  دزن  مرسپ  باوج  زا  شیب  یباوج  دیدیسرپ  یم  مه  نم  زا  رگا 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما 

ْنِم َنِینِمْؤُْملِاب  یلْوَأ   » ُهَّنَأ ِِهتَبْطُخ  ِیف  َرکَذَـف  ِِهلآ  ِهیَلَع َو  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِرَْبنِم  یَلَع  َساَّنلا  ُبُطْخی  َناـک  ِباَّطَْخلا  َْنب  َرَمُع  َّنَأ  يِوُر 
 « ْمِهِسُْفنَأ

.کِیبَأ ِرَْبنِم  َیلِإ ]  ] َال ِهَّللا  ِلوُسَر  ِیبَأ  ِرَْبنِم  ْنَع  ُباَّذْکلا  اَهیَأ  ْلِْزنا  ِدِجْسَْملا : ِهیِحاَن  ْنِم  ُماَلَّسلا  ِهیَلَع  ُنیَسُْحلا  َُهل  َلاَقَف 

؟ ٍِبلاَط ِیبَأ  ُْنب  ِیلَع  كُوبَأ  اَذَه ؟ کَمَّلَع  ْنَم  ِیبَأ  ُرَْبنِم  َال  ُنیَسُح  ای  يِرْمََعل  کِیبَأ  ُرَْبنِمَف  ُرَمُع : َُهل  َلاَقَف 

: ُماَلَّسلا ِهیَلَع  ُنیَسُْحلا  َُهل  َلاَقَف 

َلََزن ِِهلآ  ِهیَلَع َو  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِدـْهَع  یَلَع  ُهَعیَْبلا  ِساَّنلا  ِباَقِر  ِیف  َُهل  ِِهب َو  ٍدَـتْهُم  اَنَأ  ٍداََهل َو  ُهَّنِإ  يِرْمَعَلَف  ِینَرَمَأ  اَـمِیف  ِیبَأ  ْعِطُأ  ْنِإ 
اَنَّقَح َنیِرْکنُْمِلل  ٌلیَو  ْمِِهتَنِْـسلَِأب و  اَهوُرْکنَأ  ْمِِهبُولُِقب َو  ُساَّنلا  اَهَفَرَع  ْدَق  ِباَتْکلِاب ،  ٌدِـحاَج  اَّلِإ  اَهُرْکنی  َال  َیلاَعَت  ِهَّللا  ِدـْنِع  ْنِم  ُلِیئَْربَج  اَِهب 

! ِباَذَْعلا ِهَّدِش  ِبَضَْغلا َو  ِهَماَدِإ  ْنِم  ِِهلآ  ِهیَلَع َو  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ُلوُسَر  ٌدَّمَُحم  ِِهب  ْمُهاَْقلی  اَذ  اَم  ِتیَْبلا  َلْهَأ 

.اَنْعَطََأل كَابَأ  اوُرَّمَأ  َْول  اَنْرَّمَأَتَف َو  ُساَّنلا  اَنَرَّمَأ  ِهَّللا ،  ُهَنَْعل  ِهیَلَعَف  کِیبَأ  َّقَح  َرْکنَأ  ْنَم  ُنیَسُح ! ای  ُرَمُع : َلاَقَف 

: ُماَلَّسلا ِهیَلَع  ُنیَسُْحلا  َُهل  َلاَقَف 

یًـضِر َال  ِیبَن َو  ْنِم  ٍهَّجُح  اَِلب  ِساَّنلا  یَلَع  كَرِّمَؤِیل  کِسْفَن  یَلَع  ٍرَکب  َابَأ  َرِّمَُؤت  ْنَأ  َلـْبَق  ِهِسْفَن  یَلَع  كَرَّمَأ  ِساَّنلا  يَأَـف  ِباَّطَْخلا ! َْنبا  اـی 
ُلوُطی ًالاَقَم  ِناَسِِّلل  ْنَأ  َْول  ِهَّللا  اَمَأ َو  ًاطَخَـس ؟ َُهل  َناک  ِِهلْهَأ  اَضِر  ْوَأ  یًـضِر  ِِهلآ  ِهیَلَع َو  ُهَّللا  یَّلَـص  ٍدَّمَحُِمل  َناک  ْمکاَضِرَف  ٍدَّمَُحم ؟ ِلآ  ْنِم 
ٍباَتِکب ْمِهیَلَع  َمکاَْحلا  َتْرِـص  ْمُهَرَْبنِم َو  یَقْرَت  ِِهلآ ،  ِهیَلَع َو  ُهَّللا  یَّلَـص  ٍدَّمَُحم  ِلآ  َباَقِر  َتْأَّطَخَت  اََمل  َنُونِمْؤُْملا  ُُهنیِعی  اًْـلِعف  ُهُقیِدْـصَت َو 

َکلَأَس كاَزَج َو  ُهَّللا  كاَزَجَف  ٌءاَوَس ،  كَْدنِع  ُبیِـصُْملا  ُئِطْخُْملا َو  ِناَذْآلا ،  َعاَمَـس  اَّلِإ  ُهَلیِوْأَت  يِرْدَـت  َال  ُهَمَْجعُم َو  ُفِْرعَت  َال  ْمِهِیف  َلََزن 
.ًایِفَح ًالاَؤُس  َْتثَدْحَأ  اَّمَع 

.{ ص 292 ج 2 ،  جاجللا ،  لهأ  یلع  جاجتحإلا   … } ًابَضْغُم ُرَمُع  َلَزَنَف  َلاَق :

هک تفگ  نآ  نمض  رد  دوب و  يا  هبطخ  داریا  مرگرـس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ربنم  رب  باطخ  نب  رمع  يزور  هدش : تیاور 
« .ناشدوخ زا  نانمؤم  هب  رتراوازس  یلوا و   » تسا هیآ  نیا  قادصم  وا 

مردپ ربنم  زا  وگغورد ! يا  هک : دروآرب  دایرف  مالک  نیا  ندینـش  اب  دوب  هتـسشن  دجـسم  زا  يا  هشوگ  رد  هک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
! ورب دوخ  ردپ  ربنم  رب  وش و  ورف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

یبا نب  یلع  تردـپ  هداد ؟ دای  وت  هب  ار  اهفرح  نیا  یـسک  هچ  نم ،  ردـپ  هن  تسوت  ردـپ  ربنم  نیا  مدوخ  ناـج  هب  يرآ ،  تفگ : رمع 
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!؟ بلاط

تسا و رگتیاده  يدرف  وا  هک  دنگوس  مدوخ  ناج  هب  مشاب  هدرک  ار  راک  نیا  رد  مردـپ  تعاطا  رگا  دومرف : مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
دنوادخ بناج  زا  نآ  رطاخ  هب  لیئربج  هک  دراد  یتعیب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دهع  رب  انب  مدرم  ندرگرب  وا  میوا و  وریپ  نم 
دندومن در  ار  نآ  نابز  اب  دنتـشاد و  ربخ  نآ  زا  ناِشلد  مدرم  همه  دنک ،  یمن  راکنا  ار  نآ  یـسک  نآرق  رکنم  دارفا  زج  هک  هدش  لزان 

ناشیا اب  باذـع  تدـش  بضغ و  مشخ و  اب  زج  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دـمحم  ایآ  تیب ،  لـهأ  اـم  قح  نیرکنم  رب  ياو  و 
! دش دهاوخ  وربور 

تردپ رگا  متفریذپ و  مه  نم  دندرک و  مکاح  ارم  مدرم  دنک ،  شتنعل  ادخ  دنک  راکنا  ار  تردپ  قح  هک  ره  نیسح ! يا  تفگ : رمع 
.میدرک یم  تعاطا  زین  ام  دندوب  هدیزگرب  ار 

رب ار  رکبوبا  وت  هکنآ  زا  شیپ  درک  مکاح  دوخ  رب  ار  وت  مدرم ،  زا  نیمادـک  باطخ ! رـسپ  يا  دومرف : وا  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما 
نامه امش  تیاضر  ایآ  دمحم ؟ لآ  تیاضر  نودب  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  بناج  زا  یتجح  چیه  نودب  ینک  مکاح  دوخ 
ناـبز يارب  رگا  هک  ادـخ  هب  تسوا ؟ بضغ  بجوـم  وا ،  نادـناخ  تیاـضر  هکنیا  اـی  تسا ؟ هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  تیاـضر 

هیلع هللا  یلـص  دمحم  لآ  شود  رب  اطخ  هب  زگره  دننک  شیرای  نامیا  لها  هک  يرادرک  دشک و  ازارد  هب  شقیدصت  هک  دوب  يراتفگ 
زا هن  هک  یباـتک  ینک  مکح  اـهنامه  هب  هدـش  لزاـن  ناـشیا  رب  هک  ینآرق  اـب  هـتفر و  ـالاب  ناـشربنم  زا  هـک  يدـش ،  یمن  راوـس  هـلآ  و 
ازج ار  وت  یلاعت  يادخ  سپ  دنناسکی ،  وت  دزن  ّقحم  راکاطخ و  یناد ،  یم  يا  هدینش  هچنآ  زج  شلیوأت  زا  هن  يربخ و  اب  شتالکشم 

.دنک تساوخزاب  وت  زا  يا  هدروآ  راب  هب  هک  یعیاقو  نیا  زا  تسوت و  يازج  هچنآ  هب  دهد 

 … دمآ ورف  ربنم  زا  بضغ  تیاهن  رد  رمع  مالک  نیا  زا  سپ  دیوگ : يوار 

 ، اَهِعاَرِذ یَلَع  اَهَعَـضَو  یَّتَح  ِهِدـِیب  َلاَقَف  اَهَعاَرِذ ،  ْتَجَرْخَأَف  ٌلُجَر  اَهَْفلَخ  ُفوُطَت َو  َْتناک  ًهَأَْرما  َّنِإ  َلاَق : ُماَلَّسلا  ِهیَلَع  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع 
.ِءاَهَقُْفلا َیلِإ  َلَسْرَأ  ُساَّنلا َو  َعَمَتْجا  ِریِمَْألا َو  َیلِإ  َلِسْرُأ  َفاَوَّطلا َو  َعَطَق  یَّتَح  اَهِعاَرِذ  ِیف  ُهَدی  ُهَّللا  َْتبَثَأَف 

.َهیاَنِْجلا یَنَج  يِذَّلا  َوُهَف  ُهَدی  ْعَْطقا  َنُولوُقی : اُولَعَجَف 

؟ ِِهلآ ِهیَلَع َو  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ٍدَّمَُحم  ِْدلُو  ْنِم  ٌدَحَأ  اَنُهاَه  َلاَقَف :

.َهَلیَّللا َمِدَق  ُماَلَّسلا  اَمِهیَلَع  ِیلَع  ُْنب  ُنیَسُْحلا  ْمَعَن  اُولاَقَف :

.ِناَذ ایَِقل  اَم  ْرُْظنا  َلاَقَف : ُهاَعَدَف  ِهَیلِإ  َلَسْرَأَف 

.اَهِدی ْنِم  ُهَدی  َصَّلَخ  یَّتَح  اَهَیلِإ  َءاَج  َُّمث  وُعْدی  اًلیِوَط  َثکَمَف  ِهیَدی  َعَفَر  َهَْلبِْقلا َو  َلَبْقَتْساَف 

؟ َعَنَص اَِمب  ُُهِبقاَُعن  َال  َأ  ُریِمَْألا : َلاَقَف 
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.{ ص 470 ج 5 ،  ماکحألا ،  بیذهت   } .َال َلاَقَف :

: دندومرف مالسلا  هیلع  قداص  ترضح 

يوزاب درک و  هراشا  شتسد  اب  درم  دروآ ،  نوریب  ار  دوخ  يوزاب  نز  .درک  یم  تکرح  وا  رس  تشپ  يدرم  .دوب  فاوط  لوغـشم  ینز 
عمج مدرم  .دنداتسرف  ریما  لابند  هب  دمآ و  دنب  فاوط  هک  نانچ  دینابـسچ  نز  نآ  يوزاب  رب  ار  درم  نآ  تسد  دنوادخ  .تفرگ  ار  نز 

.دنداتسرف اهقف  لابند  هب  دندش و 

.هدوب وا  هیحان ي  زا  تیانج  نیا  هک  دینک  عطق  ار  درم  تسد  دنداد : رظن  هدمآ و  اهقف 

؟ تسه اجنیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نادنزرف  زا  یسک  ایآ  تفگ : ریما 

.هدیسر بشید  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  يرآ ،  دنتفگ :

! دنا هدش  ییالب  هچ  راچد  ود  نیا  دینیبب  تشاد : هضرع  ناشیا  هب  دناوخ و  ارف  ار  ناشیا  داتسرف و  ترضح  لابند  هب 

ادج وا  تسد  زا  ار  درم  تسد  هتفر و  نز  شیپ  هاگنآ  .دندرک  اعد  يدایز  تدم  هدرب و  الاب  ار  ناشناتسد  هدرک و  هلبق  هب  ور  ترضح 
.دندرک

؟ مینکن تازاجم  ار  درم  نیا  ایآ  دیسرپ : ریما 

: دندومرف

.ریخ

مالسلا هیلع  نیدباعلا  نیز  ترضح 

: ُماَلَّسلا ِهیَلَع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع 

ِیف ِهَیلِإ  َبَتکَف  َناَوْرَم  ِْنب  ِکلَْملا  َدـْبَع  ِکلَذ  َغَلَبَف  ُماَلَّسلا  ِهیَلَع  ِیلَع  ِْنب  ِنَسَْحِلل  َْتناـک  ًهیِّرُـس  َجَّوَزَت  ُماَـلَّسلا  ِهیَلَع  ِنیَـسُْحلا  َْنب  ِیلَع  َّنَأ 
! ِءاَمِْإلا َلَْعب  َتْرِص  کَّنَأ  ًاباَتک  ِکلَذ 

: ُماَلَّسلا ِهیَلَع  ِنیَسُْحلا  ُْنب  ِیلَع  ِهَیلِإ  َبَتکَف 

یَّلَص ِهَّللا  َلوُسَر  َّنِإ  .ِهِیلِهاَْجلا  ُمُْؤل  ُمْؤُّللا  اَمَّنِإ  ٍِملْسُم ،  یَلَع  َمُْؤل  اَلَف  ِمْؤُّللا  َنِم  ِِهب  َمَرکَأَف  َهَِصقاَّنلا ،  ِِهب  َّمَتَأ  َهَسیِسَْخلا َو  ِماَلْسِْإلِاب  َعَفَر  َهَّللا  َّنَأ 
.ُهَتَمَأ َحکَن  ُهَْدبَع َو  َحْکنَأ  ِِهلآ  ِهیَلَع َو  ُهَّللا 
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.ًافَرَش اَّلِإ  ُهْدِزی  َْمل  َساَّنلا  ُعَضی  اَم  یَتَأ  اَذِإ  ٍلُجَر  ْنَع  ِینوُرِّبَخ  ُهَْدنِع : ْنَِمل  َلاَق  ِکلَْملا  ِْدبَع  َیلِإ  ُباَتْکلا  یَهَْتنا  اَّمَلَف 

.َنِینِمْؤُْملا ُریِمَأ  كاَذ  اُولاَق :

.كاَذ َوُه  اَم  ِهَّللا  َال َو  َلاَق :

.َنِینِمْؤُْملا َریِمَأ  اَّلِإ  ُفِْرعَن  اَم  اُولاَق :

.{ ص 345 ج 5 ،  یفاکلا ،   } .ِنیَسُْحلا ُْنب  ِیلَع  ُهَّنَکل  نینمؤملاریمِاب َو  َوُه  اَم  ِهَّللا  اَلَف َو  َلاَق :

: دندومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

زیمآ تتامش  يا  همان  دیـسر  کلملادبع  هب  هک  ربخ  نیا  .درک  جاودزا  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  زینک  اب  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع 
! يا هدش  نازینک  رهوش  وت  هک : تشون 

تشاد نآ  زا  رت  یمارگ  ار ]  ] ناملسم دومن و  فرطرب  مالسا  هطساو ي  هب  ار  یتسپ  ناصقن و  دنوادخ ،  دنتشون : وا  خساپ  رد  ترضح 
هیلع و هللا  یلـص  ادخ  لوسر  انامه  تسا ،  تیلهاج  هب  طوبرم  شنزرـس  .تسین  ناملـسم  رب  یـشنزرس  چیه  سپ  دوش ،  شنزرـس  هک 

.درک جاودزا  شزینک  اب  داد و  رتخد  شمالغ  هب  هلآ 

مدرم رظن  رد  هک  يراک  رگا  هک  دیراد  غارس  ار  یسک  تفگ : نیرضاح  هب  ور  دیسر  کلملادبع  تسد  هب  ترـضح  همان ي  هک  نیمه 
؟ دوش نوزفا  وا  تفارش  دهد  ماجنا  تسا  دب 

(. دوب کلملادبع  دوخ  ای  کلملادبع ،  ردپ  ناورم ،  ناشروظنم   ) تسا نینمؤملاریما  سک  نآ  دنتفگ :

.تسین نینچ  مسق  ادخ  هب  هن  تفگ :

.میرادن غارس  ار  يرگید  نینمؤملاریما  زج  ام  دنتفگ :

.تسا نینچ  نیا  مالسلا ] هیلع   ] نیسحلا نب  یلع  تسین ،  نینچ  نینمؤملاریما  دنگوس  ادخ  هب  هن  تفگ :

مالسلا هیلع  مولعلا  رقاب  ترضح 

ُماَلَّسلا ِهیَلَع  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  ِبَاب  یَلَع  اَّنک  َلاَق : َهَبیَتُع  ِْنب  ِمکَْحلا  ِنَع  يِریِعَّشلا  ییْحی  ِْنب  ایِرکَز  ْنَع  ٍجاَّرَد  ِْنب  ِلـیِمَج  ْنَع  ٍریَمُع  ِیبَأ  ِْنبا  ِنَع 
؟ ٍرَفْعَج ُوبَأ  ْمکیَأ  َْتلاَقَف : ٌهَأَْرما  ِتَءاَج  ْذِإ  َجُرْخی  ْنَأ  ُرِظَْتنَن  ٌهَعاَمَج  ُنَْحن  َو 

؟ ُْهنِم َنیِدیُِرت  اَم  ُمْوَْقلا : اََهل  َلاَقَف 
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.ٍَهلَأْسَم ْنَع  َُهلَأْسَأ  ْنَأ  ُدیِرُأ  َْتلاَق :

! ِهِیلَسَف ِقاَرِْعلا  ِلْهَأ  ُهیِقَف  اَذَه  اََهل : اُولاَقَف 

َءاَج َُّمث  ِیثاَریِم  ُتْذَخَأ  ِیقاَدَص َو  ُتْذَخَأَف  ٍمَهْرِد  ِهَئاِمُسْمَخ  ِیقاَدَص  ْنِم  ِهیَلَع  ِیل  َناک  ٍمَهْرِد َو  َْفلَأ  كَرَت  َتاَم َو  یِجْوَز  َّنِإ  َْتلاَقَف :
.َُهل ُتْدِهَشَف  ٍمَهْرِد  َْفلَأ  ِهیَلَع  یَعَّداَف  ٌلُجَر 

!؟ ُمکَح ای  کَِعباَصَأ  ِِهب  كِّرَُحت  كاَرَأ  يِذَّلا  اَذَه  اَم  َلاَقَف : ُماَلَّسلا  ِهیَلَع  ٍرَفْعَج  ُوبَأ  َجَرَخ  ْذِإ  ُبُسْحَأ  اَنَأ  اَنیَبَف  ُمکَْحلا : َلاَق 

اَهَقاَدَص َو ْتَذَخَأَف  ٍمَهْرِد  ِهَئاِمُـسْمَخ  اَِهقاَدَص  ْنِم  ِهیَلَع  اََهل  َناک  ٍمَهْرِد َو  َْفلَأ  كَرَت  َتاَم َو  اَهَجْوَز  َّنَأ  ْتَرکَذ  َهَأْرَْملا  ِهِذَـه  َّنِإ  ُْتلُقَف :
.َُهل ْتَدِهَشَف  ٍمَهْرِد  َْفلَأ  ِهیَلَع  یَعَّداَف  ٌلُجَر  َءاَج  َُّمث  اَهَثاَریِم  ْتَذَخَأ 

.اََهل َثاَریِم  َال  اَهیَدی َو  ِیف  اَم  ُِثُلِثب  ْتَّرَقَأ  َلاَق : یَّتَح  َماَلْکلا  ُتْمَْمتَأ  اَم  ِهَّللا  َوَف  ُمکَْحلا : َلاَقَف 

.ُّطَق ُماَلَّسلا  ِهیَلَع  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  ْنِم  َمَْهفَأ  ِهَّللا  ُتیَأَر َو  اَمَف  ُمکَْحلا : َلاَق 

ِهَئاِمُسْمَخ ٌْفلَأ َو  ِنیَّدلا  َنِم  ِهیَلَع  ٍمَهْرِد َو  َْفلَأ  كَرَت  اَمَّنِإ  َنیَّدلا َو  یِضْقَت  یَّتَح  اََهل  َثاَریِم  َال  ُهَّنَأ  ِکلَذ  ُریِسْفَت  َو  ٍریَمُع : ِیبَأ  ُْنبا  َلاَق  )
.{ ص 24 ج 7 ،  یفاکلا ،  (. } اَهاَُثُلث ِلُجَّرِلل  ِْفلَْألا َو  ُُثُلث  اَهَلَف  ِلُجَّرِلل  اََهل َو  ٍمَهْرِد 

رد .میدیـشک  یم  ار  ترـضح  ندمآ  نوریب  راظتنا  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  هناخ ي  رد  رب  هک  میدوب  یتعامج  ام  دیوگ : هبیَتُع  نب  مکَح 
؟ تسا مالسلا ) هیلع  رقاب  ماما  هینک ي   ) رفعجوبا امش  زا  کی  مادک  تفگ : دیسر و  رس  ینز  لاح  نیمه 

؟ یهاوخ یم  هچ  وا  زا  دنتفگ : نارضاح 

.مراد يا  هلأسم  تفگ : نز 

.سرپب وا  زا  تسا  قارع  لها  هیقف  مکَح )  ) نیا دنتفگ :

سپ متشاد ،  وا  هّمذ ي  رب  قادص  باب  زا  مهرد  دصناپ  غلبم  هب  ینید  نم  هداهن و  اج  هب  مهرد  رازه  هتـشذگ و  رد  مرهوش  تفگ : نز 
درم نآ  عـفن  هب  نم  درک و  وا  زا  مهرد  رازه  بلط  ياـعدا  دـمآ و  يدرم  سپـس  متـشادرب ،  هنیدـقن  نآ  زا  ار  دوـخ  ثاریم  قادـص و 

.مداد تداهش 

يا یهد  یم  تکرح  ار  تناتـشگنا  ارچ  دومرف : هدـمآ و  نوریب  هناخ  زا  ترـضح  مدرک  یم  باـسح  نم  هک  یماـگنه  دـیوگ : مکح 
!؟ مکح

 ، هتـشاد رهوش  هّمذ ي  رب  شقادص  تباب  زا  مهرد  دصناپ  وا  هداهن و  اج  هب  مهرد  رازه  هدرم و  شرهوش  هک  درک  نایب  نز  نیا  متفگ :
رازه هک  تسا  هدش  یعّدـم  هدیـسر و  هار  زا  يدرم  سپـس  تسا ،  هتـشادرب  هنیدـقن  نآ  زا  ار  دوخ  ثرإلا  مهـس  قادـص و  ور  نیا  زا 
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.تسا هداد  تداهش  وا  عفن  هب  نز  نیا  تسا و  هتشاد  بلط  وا  زا  مهرد 

دراد تسد  رد  هچنآ  ثلث  ود  هب  تبـسن  نز  نیا  دوـمرف : ماـما  هک  هدوـب  هدرکن  ماـمت  ار  منخـس  نم  مسق  ادـخ  هب  سپ  دـیوگ : مـکح 
.تسین وا  يارب  یثاریم  هداد و  تداهش 

.ما هدیدن  رفعج  وبا  زا  رت  میهف  نم  هک  مسق  ادخ  هب  سپ  دیوگ : مکح 

زا مهرد  رازه  یفوتم  .درادن  يدروم  ثاریم  دوشن  ءادا  نید  ات  هک  تسنیا  مکح  نیا  ریسفت  دیوگ : تیاور ) نیا  يوار   ) ریمع یبا  نبا 
مهرد رازه  ثلث  نیا  رب  اـنب  درم ، ) نآ  هب  شرـسمه و  هب   ) تسا راکهدـب  مهرد  دـصناپ  رازه و  هک  یلاـح  رد  هتـشاذگ ،  یقاـب  دوـخ 
مهرد رازه  وا  بلط  اریز  تسا ،  درم  نآ  هب  قـلعتم  مهرد  رازه  ثلث  ود  تسا و  مهرد  دـصناپ  وا  بلط  اریز  تسا ،  وا  نز  هـب  قـلعتم 

.تسا

مالسلا هیلع  قداص  رفعج  ماما 

َهَحِراَْبلا كَالْوَم  ٌناَُلف  َتاَم  َنِینِمْؤُْملا ! َریِمَأ  ای  َُهل : َلاَقَف  ِفاَوَّطلا  ِیف  ٌهَفِیلَخ  َوُه  َروُْصنَْملا َو  ٍرَفْعَج  َابَأ  ُعِیبَّرلا  یَتَأ  َلاَق : اَِنباَحْصَأ  ِضَْعب  ْنَع 
.ِِهتْوَم َدَْعب  ُهَسْأَر  كَالْوَم  ٌناَُلف  َعَطَقَف 

.َبِضَغ َطاَشَتْساَف َو  َلاَق :

؟ اَذَه ِیف  َنُولوُقَت  اَم  ِءاَهَقُْفلا : ِهاَضُْقلا َو  َنِم  ُهَعَم  ٍهَّدِع  یَلَیل َو  ِیبَأ  ِْنبا  َهَمُْربُش َو  ِْنبِال  َلاَقَف  َلاَق :

.ٌء یَش  اَذَه  ِیف  اَنَْدنِع  اَم  َلاَق : ٌّلکَف 

؟ َال ْمَأ  ُُهُلْتقَأ  ُلوُقی : اَذَه َو  ِیف  ََهلَأْسَْملا  ُدِّدَری  َلَعَجَف  َلاَق :

.ٌء یَش  اَذَه  ِیف  اَنَْدنِع  اَم  اُولاَقَف :

َو ُماَلَّسلا ] ِهیَلَع   ] ٍدَّمَُحم ُْنب  ُرَفْعَج  َوُه  اَذَه َو  ِیف  ُباَوَْجلا  ُهَْدنِعَف  یَـش ٌء  ٍدَحَأ  َْدنِع  َناک  ْنِإَف  َهَعاَّسلا  ٌلُجَر  َمِدَق  ْدَـق  ْمُهُـضَْعب : َُهل  َلاَقَف  َلاَق :
.یَعْسَْملا َلَخَد  ْدَق 

.اَذک اَذک َو  ِیف  اَْنبِجَأ  ْنَکل  اَنِیتْأَت َو  ْنَأ  كاَْنلَأََسل  ِهِیف  َْتنَأ  اَم  ِلُغُِشب  اَُنتَفِْرعَم  َال  َْول  َُهل  ْلُقَف  ِهَیلِإ  ْبَهْذا  ِعِیبَّرِلل : َلاَقَف 

.ََهلاَسِّرلا ُهَغَْلبَأَف  ِهَوْرَْملا  یَلَع  َوُه  ُعِیبَّرلا َو  ُهاَتَأَف  َلاَق :

: ُماَلَّسلا ِهیَلَع  ِهَّللا  ِْدبَع  ُوبَأ  َُهل  َلاَقَف 

.ْمُْهلَسَف ُءاَمَلُْعلا  ُءاَهَقُْفلا َو  کَلَِبق  ِهِیف َو  اَنَأ  اَم  َلُغُش  يَرَت  ْدَق 
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.ٌء یَش  اَذَه  ِیف  ِمْوَْقلا  َْدنِع  َسیَلَف  ِهِیف  اَنَْتبَجَأ  اَّلِإ  ُکلَأْسَأ  َلاَقَف : ِهَیلِإ  ُهَّدَرَف  َلاَق : .ٌء  یَش  ِهِیف  ْمُهَْدنِع  ْنکی  َْمل  ْمَُهلَأَس َو  ْدَق  َُهل : َلاَقَف  َلاَق :

: ُماَلَّسلا ِهیَلَع  ِهَّللا  ِْدبَع  ُوبَأ  َُهل  َلاَقَف 

.ِهِیف اَنَأ  اَّمِم  َغُْرفَأ  یَّتَح 

.ٍراَنیِد ُهَئاِم  ِهیَلَع  َُهل : ْلُقَف  ْبَهْذا  ِعِیبَّرِلل  َلاَقَف  ِماَرَْحلا  ِدِجْسَْملا  ِِبناَج  ِیف  َسَلَجَف  َءاَج  َغَرَف  اَّمَلَف  َلاَق :

.ِکلَذ ُهَغَْلبَأَف  َلاَق :

؟ ٍراَنیِد ُهَئاِم  ِهیَلَع  َراَص  َفیک  ُْهلَسَف  َُهل : اُولاَقَف 

: ُماَلَّسلا ِهیَلَع  ِهَّللا  ِْدبَع  ُوبَأ  َلاَقَف 

« َرَخآ ًاْقلَخ  ُهاـَنْأَْشنَأ  َُّمث   » َنوُرْـشِع ِمْحَّللا  ِیف  َنوُرْـشِع َو  ِمْظَْعلا  ِیف  َنوُرْـشِع َو  ِهَغْـضُْملا  ِیف  َنوُرْـشِع َو  ِهَقَلَْعلا  ِیف  َنوُرْـشِع َو  ِهَفْطُّنلا  ِیف 
.ًانِینَج ِهِّمُأ  ِنَْطب  ِیف  ُحوُّرلا  ِهِیف  َخَْفنی  ْنَأ  َْلبَق  ِِهَتلِْزنَِمب  ٌتیَم  َوُه  اَذَه  َو  .{ 14/ نونمؤم }

؟ َال ْمَأ  ِِهتَثَرَِول  یِه  ْنَِمل  َرِیناَنَّدلا  ُْهلَسَف  ِهَیلِإ  ْعِجْرا  اُولاَق : ِکلَذ َو  ْمُهَبَجْعَأَف  ِباَوَْجلِاب  ُهَرَبْخَأَف  ِهَیلِإ  َعَجَرَف  َلاَق :

: ُماَلَّسلا ِهیَلَع  ِهَّللا  ِْدبَع  ُوبَأ  َلاَقَف 

ُِلبُـس ْنِم  ٍلِیبَس  ِیف  ُریِـصَت  ْوَأ  ُْهنَع  اَِهب  ُقَّدَصَتی  ْوَأ  ُْهنَع  اَِهب  ُّجَحی  ِِهتْوَم  َدَْعب  ِِهنَدـَب  ِیف  ِهَیلِإ  ِیتُأ  یَـش ٌء  اَذَـه  اَمَّنِإ  یَـش ٌء  اَهِیف  ِِهتَثَرَِول  َسَیل 
.ِریَْخلا

اَذَه َرْدَـق  اَّلِإ  ُلُجَّرلا  ِظَفْحی  َْمل  ًَهلَأْسَم َو  َنِیثاََلث  ٍّتِِسب َو  ُماَلَّسلا  ِهیَلَع  ِهَّللا  ِدـْبَع  ُوبَأ  اَهِیف  َباَجَأَف  ِهَیلِإ  َلوُسَّرلا  اوُّدَر  ْمُهَّنَأ  ُلُجَّرلا  َمَعَزَف  َلاَق :
.{ ص 347 ج 7 ،  یفاکلا ،   } .ِباَوَْجلا

ریما يا  تفگ : دـمآ و  وا  دزن  دوب  ادـخ  هناخ ي  فاوط  لوغـشم  يو  هک  یلاـح  رد  یـسابع  روصنم  تفـالخ  ناـمز  رد  بجاـح  عیبر 
.درک ادج  شندب  زا  شندرم  زا  دعب  ار  وا  رس  امش  رگید  هدنب ي  نالف  دُرم و  امش  هدنب ي  نالف  هتشذگ  بش  نانمؤم !

دندوـب شهارمه  هک  ییاـهقف  نایـضاق و  زا  رگید  یخرب  یلیل و  یبا  نبا  همربـش و  نـیا  هـب  درک و  بـضغ  دـش و  هـتخورفارب  روـصنم 
؟ دییوگ یم  هلأسم  نیا  هرابرد ي  دیسرپ :

.تسین يزیچ  هلأسم  نیا  خساپ  رد  ام  دزن  دنتفگ : همه 

؟ هن ای  مشکب  ار  وا  دیسرپ : یم  درک و  یم  رارکت  ار  شلاؤس  زاب  روصنم 

.تسین يزیچ  هلأسم  نیا  خساپ  رد  ام  دزن  دنتفگ : زاب 
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نب رفعج  وا  تسوا و  دزن  دشاب  یسک  دزن  هلأسم  نیا  خساپ  دشاب  انب  رگا  هک  دیـسر  ارف  يدرم  نونکا  مه  تفگ : اهنآ  زا  یکی  دیوگ :
.دش یعس  رد  لخاد  هک  تسا  مالسلا ] هیلع   ] دمحم

ام دزن  هک  میدرک  یم  تساوخرد  امـش  زا  دـیلامعا  لوغـشم  میناد  یم  هک  دوب  نیا  هن  رگا  وگب : ورب و  وا  دزن  تفگ : عـیبر  هب  روـصنم 
.دییامرفب ار  هلأسم  نیا  رد  ام  خساپ  نونکا  یلو  دییآ ، 

.دیناسر ار  مایپ  .دندوب  هورم  رد  ترضح  دیسر ،  ترضح  تمدخ  عیبر 

: دندومرف ترضح 

.سرپب اهنآ  زا  دنتسه ،  وت  دزن  نادنمشناد  اهقف و  ملامعا ،  لوغشم  هک  ینیب  یم 

ماما  ] وا زا  ار  هلأـسم  نیا  تساوخ ] نم  زا  لـیلد  نیمه  هب   ] تشادـن یخـساپ  یـسک  اـما ]  ، ] دیـسرپ اـهنآ  زا  روصنم ] : ] تفگ عیبر  @

[. [م سرپب مالسلا ] هیلع  قداص 

رد یخـساپ  ار  هورگ  نیا  اریز  دیهد ،  خساپ  هک  منک  یم  شهاوخ  امـش  زا  داتـسرف : مایپ  زاب  روصنم  .دـندنادرگزاب  ار  عیبر  ترـضح 
.تسین هلأسم  نیا  لابق 

: دندومرف ترضح 

.مهد یم  خساپ  یعس  زا  تغارف  زا  سپ 

: دندومرف عیبر  هب  هتسشن و  مارحلا  دجسم  زا  يا  هشوگ  دنتفای  تغارف  یعس  زا  ترضح  یتقو  دیوگ :

.دهدب رانید  دص  صخش  نآ  دیاب  وگب :

.دیناسر روصنم  هب  ار  خساپ 

؟ دهدب یفرشا  دص  دیاب  ارچ  هک  سرپب  وا  زا  دنتفگ : اهقف 

: دندومرف مالسلا  هیلع  قداص  ترضح 

ناوختـسا ندـییور  رد  رگید ،  رانید  تسیب  هدـش  هغـضم  رد  رگید ،  رانید  تسیب  هدـش  هقلع  رد  تسا ،  راـنید  تسیب  هفطن  رد  هید ي 
هک يا  هبترم  اـت  دوـش  یم  داـیز  راـنید  تسیب  هبترم  ره  يارب  ینعی   ) رگید راـنید  تسیب  محل  ندروآ  نوریب  رد  رگید و  راـنید  تـسیب 
هب هدرم ،  و  میهد » یم  يرگید  شنیرفآ  ار  نآ  سپـس  و  ( ، » دوش یم  رانید  دـص  هدـشن  هدـیمد  حور  زونه  دوش و  یم  ماـمت  شتقلخ 

.تسا هدشن  هدیمد  نآ  رد  حور  زونه  هک  تسا  مکش  رد  هچب  هلزنم ي 

ایآ هک  سرپب  وا  زا  درگرب و  دنتفگ : هاگنآ  دـندمآ  تفگـش  هب  باوج  نیا  زا  یگمه  درک ،  لقن  ار  ترـضح  باوج  تشگرب و  عیبر 
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؟ هن ای  تسا  هثرو  لام  اهرانید 

: دندومرف باوج  رد  ترضح 

لام نآ  اب  دیاب  هدیسر ،  وا  ندب  هب  شندرم  زا  دعب  هک  تسا  يزیچ  نآ  لباقم  رد  هید  نیا  هک  اریز  تسین ،  هثرو  لام  نآ  زا  زیچ  چیه 
.درک جرخ  ریخ  ياههار  زا  یهار  رد  ای  داد  هقدص  وا  بناج  زا  ای  دومن  جح  وا  فرط  زا 

زج یلو  دنداتـسرف ،  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  دزن  لاؤس  شـش  یـس و  اب  هبترم  شـش  یـس و  ار  هداتـسرف  نآ  اهنآ  دیوگ : يوار 
.تشادن رطاخ  هب  ار  اهباوج  لاؤس و  زا  رادقم  نیمه 

مالسلا هیلع  مظاک  یسوم  ماما 

ًاوَْحن ُعِطَْقنی  َال  اًِلئاَس  َثکَمَف  ُمَّدلا  َلاَس  اَهَّضَْتقا  اَّمَلَف  ْثَمْطَت ،  َْمل  ًارِصْعُم  ًهیِراَج  اَِنباَحْصَأ  ُضَْعب  َجَّوَزَت  َلاَق : ِیفوْکلا  ٍداَّمَح  ِْنب  ِفَلَخ  ْنَع 
: ٌضَْعب َلاَق  ِضیَْحلا َو  ِمَد  ْنِم  اَذَـه  ٌضَْعب : َلاَقَف  َنْفَلَتْخاَف  ِءاَسِّنلا  َنِم  ِکلَذ  ُرِْـصبی  ُهَّنَأ  اوُّنَظ  ْنَم  َِلباَوَْقلا َو  اَهْوَرَأَف  َلاَق : ٍماـیَأ ،  ِهَرَـشَع  ْنِم 

.ِهَرْذُْعلا ِمَد  ْنِم  َوُه 

ِّلَُصْتل َو ْأَّضَوَتَْتلَف َو  ٌهَبِجاَو  ٌهَضیِرَف  ُهاَلَّصلا  َلکْـشَأ َو  ْدَق  یَـش ٌء  اَذَه  اُولاَقَف : ْمِِهئاَهَُقف  ْنِم  ِهِریَغ  َهَفِینَح َو  ِیبَأک  ْمُهَءاَهَُقف  ِکلَذ  ْنَع  اُولَأَسَف 
.َضْرَْفلا ِتَّدَأ  ْدَق  َْتناک  ِهَرْذُْعلا  َمَد  َناک  ْنِإ  ُهاَلَّصلا َو  اَهَّرُضی  َْمل  ِضیَْحلا  َمَد  َناک  ْنِإَف  َضایَْبلا ،  يَرَت  یَّتَح  اَهُجْوَز  اَْهنَع  کِسْمْیل 

ُْتلِعُج ُْتلُقَف : ُماَلَّسلا  ِهیَلَع  ٍرَفْعَج  ِْنب  یَسُوم  ِنَسَْحلا  ِیبَأ  َیلِإ  ُْتثََعب  یًنِِمب  اَنْرِـص  اَّمَلَف  ِهَنَّسلا  ْکِلت  ِیف  ُتْجَجَح  ِکلَذ َو  ُهیِراَْجلا  ِتَلَعَفَف 
.اَْهنَع ُکلَأْسَأ  کِیتآَف َو  ِیل  َنَذْأَت  ْنَأ  َتیَأَر  ْنِإَف  ًاعْرَذ ،  اَِهب  اَنْقِض  ْدَق  ًَهلَأْسَم  اََنل  َّنِإ  كاَِدف !

.ُهَّللا َءاَش  ْنِإ  ِْلْبقَأَف  ُقیِرَّطلا  َعَطَْقنا  ُلْجِّرلا َو  ِتَأَدَه  اَذِإ  َیلِإ  َثَعَبَف 

یَلَع ٍدِعاَق  َدَوْسَِأب  اَنَأ  اَذِإ  ًابیِرَق  ُْتنک  اَّمَلَف  ِِهبَرْـضِم  َیلِإ  ُتْهَّجَوَت  یًنِِمب  ْمُُهفاَِلتْخا  َّلَق  ْدَق  َساَّنلا  ُتیَأَر  اَذِإ  یَّتَح  َلیَّللا ،  ُتیَأَرَف  ٌفَلَخ : َلاَق 
؟ ُلُجَّرلا ِنَم  َلاَقَف : ِقیِرَّطلا 

.ِّجاَْحلا َنِم  ٌلُجَر  ُْتلُقَف :

؟ کُمْسا اَم  َلاَقَف :

.ٍداَّمَح ُْنب  ُفَلَخ  ُْتُلق :

.َکل ُْتنِذَأ  َتیَتَأ  اَذِإَف  اَنُهاَه  َدُْعقَأ  ْنَأ  ِینَرَمَأ  ْدَقَف  ٍنْذِإ ،  ِریَِغب  ْلُخْدا  َلاَق :

.ِِهلاَح ْنَع  ُُهْتلَأَس  ِیَنلَأَس َو  ِهیَدی  َنَیب  ُتْرِص  اَّمَلَف  .ُهُریَغ  ِطاَطْسُْفلا  ِیف  اَم  ُهَدْحَو ،  ِهِشاَِرف  یَلَع  ٌِسلاَج  َوُه  َماَلَّسلا َو  َّدَرَف  ُتْمَّلَس  ُْتلَخَدَف َو 
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ٍمایَأ َو ِهَرَـشَع  ْنِم  ًاوَْحن  ُعِطَْقنی  َال  اًِلئاَس  َثکَمَف  ُمَّدـلا  َلاَس  اَهَّضَْتقا  اَّمَلَف  ْثَمْطَت  َْمل  ًارِـصْعُم  ًهیِراَج  َجَّوَزَت  کِیلاَوَم  ْنِم  اًلُجَر  َّنِإ  َُهل : ُْتلُقَف 
؟ َعَنْصَت ْنَأ  اََهل  یِغَْبنی  اَمَف  ِهَرْذُْعلا  ُمَد  َّنُهُضَْعب : َلاَق  ِضیَْحلا َو  ُمَد  َّنُهُضَْعب : َلاَقَف  ِکلَذ  ِیف  َنْفَلَتْخا  َِلباَوَْقلا  َّنِإ 

َهَّللا ِقَّتَْتلَف  ِهَرْذُْعلا  َنِم  َناک  ْنِإ  اَُهْلَعب َو  اَْهنَع  کِسْمْیل  َرْهُّطلا َو  يَرَت  یَّتَح  ِهاَلَّصلا  ِنَع  کِسُْمْتلَف  ِضیَْحلا  ِمَد  ْنِم  َناک  ْنِإَف  َهَّللا ! ِقَّتَْتلَف  َلاَق :
.ِکلَذ َّبَحَأ  ْنِإ  اَُهْلَعب  اَهِیتْأی  ِّلَُصْتل َو  ْأَّضَوَتَْتل َو  َو 

؟ یِغَْبنی اَم  اُولَعْفی  یَّتَح  َوُه  اَّمِم  اوُمَْلعی  ْنَأ  ْمَُهل  َفیک  َو  َُهل : ُْتلُقَف 

ُهوُعیُِذت َو اَلَف  ِهَّللا  َّرِس  ِهَّللا  َّرِس  ُفَلَخ ! ای  َلاَقَف : َیلِإ  َدَهَن  َُّمث  َلاَق : ٌدَحَأ ،  ُهَماَلک  َعَمْسی  ْنَأ  َهَفاَخَم  ِطاَطْسُْفلا  ِیف  ًالاَمِـش  ًانیِمی َو  َتَفَْتلاَف  َلاَق :
.ٍلاَلَض ْنِم  ْمَُهل  ُهَّللا  یِضَر  اَم  ْمَُهل  اْوَضْرا  َِلب  ِهَّللا  ِنیِد  َلوُصُأ  َْقلَْخلا  اَذَه  اوُمِّلَُعت  َال 

ِهَنْطُْقلا ِیف  ًاقَّوَطُم  ُمَّدلا  َناک  ْنِإَف  ًاقِیفَر ؛ ًاجاَرْخِإ  اَهُجِرُْخت  َُّمث  ًاِیلَم  اَهُعَدَت  َُّمث  َهَنْطُْقلا  ُلِخْدَتْسَت  َلاَق : َُّمث  َنیِعِْست  يَرْـسْیلا  ِهِدِیب  َدَقَع  َُّمث  َلاَق :
.ِضیَْحلا َنِم  َوُهَف  ِهَنْطُْقلا  ِیف  ًاعِْقنَتْسُم  َناک  ْنِإ  ِهَرْذُْعلا َو  َنِم  َوُهَف 

؟ كاْکبَأ اَم  َلاَق : ِیئاُکب  َنکَس  اَّمَلَف  ُتیکَبَف  ُحَرَْفلا  ِینَّفَحَتْساَف  ٌفَلَخ : َلاَق 

؟ كُریَغ اَذَه  ُنِسْحی  َناک  ْنَم  كاَِدف ! ُْتلِعُج  ُْتُلق :

.َّلَج َّزَع َو  ِهَّللا  ِنَع  َلـِیئَْربَج  ْنَع  ِِهلآ  ِهیَلَع َو  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ْنَع  اَّلِإ  كُِربْخُأ  اَـم  یِّنِإ  ِهَّللا  َو  َلاَـق : ِءاَـمَّسلا َو  َیلِإ  ُهَدـی  َعَفَرَف  َلاَـق :
.{ ص 92 ج 3 ،  یفاکلا ،  }

درک یکیدزن  وا  اـب  یتـقو  درک ،  جاودزا  دوب  هدـشن  ضیح  زونه  هک  يرتـخد  اـب  باحـصا ،  زا  یکی  دـیوگ : یفوک  داـمح  نب  فلخ 
اهنز .دنداد  ناشن  دندوب  دراو  ناشنامگ ،  هب  هک  ینانز  اه و  هلباق  هب  ار  وا  دیوگ : .دـشن  عطق  زور  هد  دودـح  ات  هک  دـش  يراج  ینوخ 

.تسا تراکب  نوخ  دنتفگ : یضعب  تسا و  ضیح  نوخ  دنتفگ : یضعب  دندرک ،  فالتخا 

 ، تسا بجاو  مه  زامن  تسا ،  یلکشم  هلأسم ي  دنتفگ : باوج  رد  .دندیـسرپ  نارگید  هفینحوبا و  لثم  دوخ  ياهقف  زا  ار  هلأسم  نیا 
زاـمن دـشاب  ضیح  نوخ  رگا  دوش ؛ كاـپ  اـت  دـنک  يراددوخ  وا  اـب  یکیدزن  زا  شرهوش  دـناوخب و  ار  شزاـمن  دریگب و  وـضو  دـیاب 

.دناوخب زامن  دیاب  هک  دشاب  تراکب  نوخ  رگا  درادن  ررض  شندناوخ 

مالسلا هیلع  رفعج  نب  یسوم  ترـضح  يارب  میدیـسر  ینم  هب  یتقو  متفر ،  جح  هب  نم  لاس  نامه  نم  .درک و  ار  راک  نیمه  كرتخد 
زا ار  نآ  مسرب و  امـش  تمدـخ  دـیهد  هزاجا  دـینادب  حالـص  رگا  هدرک ،  ناوتان  ار  ام  هک  تسا  يا  هلأسم  مدرگ ! تیادـف  مداد : ماغیپ 

.مسرپب امش 

.هللا ءاش  نا  ایب  دش  تولخ  دنداتفا و  دمآ  تفر و  زا  مدرم  یتقو  دنداد : باوج  ترضح 

مدیسر همیخ  کیدزن  هک  نیمه  مدش ،  هناور  ترـضح  همیخ ي  هب  ور  .دش  مک  انم  رد  مدرم  دمآ  تفر و  دش و  بش  ات  مدنام  رظتنم 
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؟ یتسیک تفگ : هتسشن  هار  رس  مدید  ار  یهایس  مالغ 

.منایجاح زا  یکی  متفگ :

؟ تسیچ تمسا  دیسرپ :

.دامح نب  فلخ  متفگ :

.مهد دورو  هزاجا ي  وت  هب  يدمآ  تقو  ره  ات  منیشنب  اجنیا  هداد  روتسد  ارم  ترضح  وش ،  دراو  هزاجا  نودب  تفگ :

.دوبن ناشیا  زج  یسک  همیخ  رد  دندوب و  هتسشن  کشت  يور  اهنت  .دنداد  ار  ممالس  باوج  ترـضح  مدرک ،  مالـس  هدش  همیخ  لخاد 
.مدیسرپ ناشیا  لاح  زا  زین  نم  دندش و  ایوج  ملاح  زا  متسشن  ناشیا  يوربور  هک  نیمه 

؟ تسیچ نز  نیا  هفیظو ي  دیسرپ ): تشاد و  هضرع  ار  ارجام  حرش   … ) امش ناتسود  زا  یکی  مدرک : ضرع  هاگنآ 

: دندومرف

نوخ رگا  دـنک و  يراددوخ  وا  اب  یکیدزن  زا  شرـسمه  دوش و  كاپ  اـت  دـناوخن  زاـمن  تسا  ضیح  نوخ  رگا  دـنک ؛ هشیپ  اوقت  دـیاب 
رتسبمه وا  اب  دناوت  یم  تشاد  لیم  هک  یتروص  رد  مه  شرهوش  دـناوخب و  ار  شزامن  دریگب و  وضو  دـنک ؛ هشیپ  اوقت  دـشاب  تراکب 

.دوش

.دننک لمع  روتسد  نیاب  دعب  هک  تسا  ینوخ  هچ  هک  دنهد  صیخشت  اجک  زا  مدرک : ضرع 

هدمآ نم  کیدزن  هاگنآ  دونشب ،  ار  ناشیا  نخس  یـسک  ادابم  دندرک  همیخ  تسار  پچ و  هب  یهاگن  ترـضح  ماگنه  نیا  رد  دیوگ :
: دندومرف

هب دیوش  یضار  ناشیارب  هکلب  دیزوماین ،  مدرم  نیا  هب  ار  ادخ  نید  لوصا  دینک ،  شاف  ادابم  تسادخ ،  ّرس  تسادخ ،  ّرس  فلخ ! يا 
یهلا عرـش  روما  رد  دنتفریذپن  ار  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  یعیرـشت  تیادـه  تماما  نوچ  ینعی   ) هدـش یـضار  ادـخ  هک  يا  یهارمگ 

یماکحا دیوش و  یضار  ازس  نیا  هب  امش  تسا ،  هدز  مقر  ناشیارب  ادخ  هک  تسا  ییازس  نیا  دنتشگ و  یهارمگ  یمگردرـس و  راچد 
(. دیهدن دای  اهنآ  هب  دیریگ  یم  ارف  ام  زا  هک  ار 

دیامن یم  جراخ  مارآ  دعب  دنک ،  یم  ربص  یمک  دراذگ و  یم  جرف  لخاد  ار  هبنپ  نینچ  هک  درک  هراشا  پچ  تسد  اب  ترضح  سپس 
.تسا ضیح  زا  دوب  هتفر  هبنپ  لخاد  نوخ  هچنانچ  تسا و  تراکب  زا  دوب  هتفرگ  ارف  ار  هبنپ  رود  نوخ  رگا 

: دندومرف ترضح  تسشن  ورف  ما  هیرگ  یتقو  متسیرگ ،  هاگنآ  .تفرگ  ار  مدوجو  يداش  خساپ  ندینش  رطاخ  هب  دیوگ : فلخ 

؟ ینک یم  هیرگ  ارچ 
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؟ دهدب یباوج  نینچ  دناوت  یم  امش  زج  یسک  هچ  مدرگ ! تیادف  متفگ :

: دندومرف نامسآ  هب  هراشا  اب  هدرب و  الاب  ار  ناشتسد  ترضح  ماگنه  نیا  رد  دیوگ :

.لجوزع دنوادخ  فرط  زا  لیئربج  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  بناج  زا  رگم  مدادن  ربخ  ار  وت  مسق  ادخ  هب 

مالسلا هیلع  اضرلا  یلع  ترضح  دمحم  لآ  ملاع 

ِهَّللا ِلوُسَر  ِباَحْصَأ  ْنِم  َسَیل  َهیِواَعُم  َّنَأ  ِقاَلَّطلِاب  َناَساَرُِخب  ٌلُجَر  َفَلَح  َلاَق : ِیبَأ  ِینَثَّدَح  َلاَق  ِیناََقلاَّطلا  َقاَحْـسِإ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ُْنب  ُدَمْحَأ 
.اَِهب ُماَلَّسلا  ِهیَلَع  اَضِّرلا  َناک  َمایَأ  ِِهلآ  ِهیَلَع َو  ُهَّللا  یَّلَص 

.اَِهقاَلَِطب ُءاَهَقُْفلا  یَْتفَأَف 

.ُقَّلَُطت َال  اَهَّنَأ  یَْتفَأَف  ُماَلَّسلا ،  ِهیَلَع  اَضِّرلا  َِلئُسَف 

!؟ ْقَّلَُطت َْمل  اَهَّنِإ  ِهَّللا  ِلوُسَر  َْنبا  ای  َْتُلق  َنیَأ  ْنِم  َُهل : اُولاَق  ِهَیلِإ َو  اَهوُذَْفنَأ  ًهَْعقُر َو  ُءاَهَقُْفلا  َبَتکَف 

َمْوی َهَمَلْـسَِمل  َلاَق  ِِهلآ  ِهیَلَع َو  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  َلوُسَر  َّنَأ  يِرْدُْـخلا  ٍدیِعَـس  ِیبَأ  ْنَع  ْمِکتیاَوِر  ْنِم  اَذَـه  ُْتُلق  ْمِِهتَْعقُر : ِیف  ُماَلَّسلا  ِهیَلَع  َعَّقَوَف 
.َُهل ًاباَحْصَأ  ِءَالُؤَه  ْلَعْجی  َْمل  َهَرْجِْهلا َو  َلَْطمَأَف  ِْحتَْفلا » َدَْعب  َهَرْجِه  َال  ٌریَخ َو  ِیباَحْصَأ  ٌریَخ َو  ُْمْتنَأ  : » ِهیَلَع اوُُرثک  ْدَق  ِْحتَْفلا َو 

.{ ص 87 ج 2 ،  مالسلا ،  هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع   } .ِِهلْوَق َیلِإ  اوُعَجَرَف  َلاَق :

مارح نم  رب  هقّلطم و  منز  هک  درک  دای  دـنگوس  ناسارخ  رد  یـصخش  دـیوگ : شردـپ  لوق  زا  یناقلاط  قاحـسا  نب  دـمحم  نب  دـمحا 
اـضر ترـضح  هک  دوب  یماگنه  رد  نیا  و  ! ) دوبن هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  باحـصا  زا  هیواعم  هک  میوگن  تسار  رگا  دـشاب 

(. دندوب ناسارخ  رد  مالسلا  هیلع 

.تسا هقّلطم  شنز  هک  دنداد  اوتف  اهقف 

.تسین هقّلطم  شنز  دومرف : دندیسرپ ،  ار  شمکح  ترضح  نآ  زا  سپ ، 

يا تسین  هقّلطم  نز  نآ  يا  هتفگ  لیلد  هچ  هب  اجک و  زا  دوب : هتشون  نآ  رد  هک  دنداتسرف  ترـضح  نآ  يارب  دنتـشون و  يا  همان  اهقف 
!؟ ادخ لوسر  رسپ 

: دندومرف موقرم  نانآ  همان  رب  خساپ  رد  ترضح 

هب هکم  حـتف  زور  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  يردـخ  دیعـس  وبا  زا  دـیا  هدرک  لقن  ناتدوخ  هک  متفگ  یتیاور  زا  ار  نیا 
زین نم  باحـصا  دـیبوخ و  امـش  : » دومرف دـندوب  هتفرگ  ارف  ار  شدرگادرگ  هک  یماگنه  رد  دـندش  ناملـسم  زور  نآ  رد  هک  یناـسک 
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ناونع هب  ار  نانآ  دینادرگ و  لطاب  ار  حتف  زا  دعب  ترجه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تسین » یترجه  حتف  زا  سپ  یلو  دنبوخ ، 
.تفریذپن شیوخ  باحصا 

.دنتفریذپ ار  ترضح  هدومرف ي  هتشگرب و  دوخ  ياوتف  زا  باوج ،  نیا  تفایرد  زا  سپ  اهقف 

.ُهَْلبَق اَم  ُماَلْسِْإلا  َرَدَه  اُولاَقَف : .َءاَهَقُْفلا  َلَأَس  ِکلَذ َو  ُهَظاَغَف  َمَلْسَأ  ُهآَر  اَّمَلَف  ٍهیِمِشاَِهب  َرَجَف  ْدَق  ِیناَرْصَِنب  ُنُومْأَْملا  ِیتُأ 

« ُهَدْـحَو ِهَّللاـِب  اَّنَمآ  اُولاـق  انَـسَْأب  اْوَأَر  اَّمَلَف  : » َّلَـج َّزَع َو  ُهَّللا  َلاَـق  َسْأَْـبلا ،  يَأَر  َنیِح  َمَلْـسَأ  ُهَّنَأـِل  ُْهُلْتقا  َلاَـقَف : ُماَـلَّسلا  ِهـیَلَع  اَـضِّرلا  َلَأَـسَف 
.{ ص 306 ج 2 ،  همئألا ،  هفرعم  یف  همغلا  فشک   } .هَروُّسلا ِرِخآ  َیلِإ  .{ 84/ رفاغ }

ینابصع نومأم  .دروآ  مالسا  داتفا  نومأم  هب  شمشچ  هک  نیمه  .دوب  هدرک  انز  یمشاه  ینز  اب  هک  دندروآ  ار  یحیـسم  يدرم  يزور 
.درب یم  نیب  زا  ار  وا  نیشیپ  ناهانگ  ندروآ ،  مالسا  دنتفگ : .دیسرپ  ار  شمکح  اهقف  زا  دش و 

: دندومرف دیسرپ ،  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  زا 

ار ام  باذع  هک  نیمه  سپ  : » دیامرف یم  لجوزع  يادخ  هکنآ  لاح  دروآ و  مالسا  درک  هدهاشم  ار  رفیک  یعقوم  وا  اریز  شکب  ار  وا 
یلو دیامرف : یم  هیآ ي 85 ) [ ، ) رفاغ  ] هروس ینایاپ  هیآ ي  رد   )@ هروس نایاپ  ات  میدروآ » ناـمیا  ادـخ  هب  اـهنت  اـم  دـنتفگ  دـندیدب 

رد دراد و  نایرج  شناگدنب  رد  هراومه  هک  تسادخ  تنس  نیا  تشادن ،  ناشلاح  هب  يدوس  زگره  ام  باذع  ندید  زا  دعب  ناشنامیا 
(. دنوش یم  راکنایز  نارفاک  هک  تساجنیا 

: ُماَلَّسلا ِهیَلَع  اَضِّرلا  ِسِلْجَم  ِیف  ًامْوی  َُهلِزَتْعُْملا  َِتلاَق 

.َهیْآلا .{ 93/ ءاسن « } اهِیف ًاِدلاخ  ُمَّنَهَج  ُهُؤازَجَف  ًادِّمَعَتُم  ًانِمُْؤم  ُْلتْقی  ْنَم  َو  : » َیلاَعَت ِِهلْوَِقل  ُْلتَْقلا  ِِرئاَبْکلا  َمَظْعَأ  َّنِإ 

: ُماَلَّسلا ِهیَلَع  اَضِّرلا  َلاَق  َو 

َیلِإ َلْسَّنلا  َدَْسفَأ  ْدَق  ِیناَّزلا  ًاداَسَف َو  ُهَدـَْعب  َال  ُهَریَغ َو  ِلُوتْقَْملا  ِبْرَِـضب  ْدِـسْفی  َْمل  َِلتاَْقلا  َّنَِأل  اَنِّزلا ؛ ًءاََلب  ُْهنِم  ُحَْـبقَأ  ًاْمثِإ َو  ِْلتَْقلا  َنِم  ُمَظْعَأ 
.َمِراَحَْملا َّلَحَأ  ِهَمایِْقلا َو  ِمْوی 

.{ ص 71 ج 1 ،  بولقلا ،  داشرإ   } .َُهلاَق اَِمب  َّرَقَأ  ُهَدی َو  َلَّبَق  اَّلِإ  ٌهیِقَف  ِسِلْجَْملا  ِیف  َْقبی  ْمَلَف 

نآ هرابرد ي  یلاعت  يادخ  اریز  تسا ،  سفن  لتق  ناهانگ ،  نیرتگرزب  دنتفگ : مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  سلجم  رد  هلزتعم  يزور 
دنک شتنعل  درآ و  بضغ  وا  رب  ادخ  دشاب و  نآ  رد  هنادواج  هک  تسا  منهج  شیازج  دشکب  دـمع  هب  ار  ینمؤم  سک  ره  و  : » هدومرف

« .دراد هدامآ  شیارب  گرزب  یباذع  و 

: دندومرف مالسلا  هیلع  اضر  ترضح 
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ات راکانز  یلو  دنک  یمن  دساف  هابت و  ار  يرگید  سک  لوتقم ،  نتشک  اب  لتاق  هک  اریز  تسانز  نآ  زا  رت  تشز  سفن ،  لتق  زا  رتگرزب 
.دنک یم  لالح  ار  مارح  دنک و  یم  دساف  ار  رشب  لسن  تمایق  زور 

.درک رارقا  ناشیا  شیامرف  هب  دیسوب و  ترضح  تسد  هکنیا  رگم  دنامن  یقاب  یهیقف  سلجم ،  نآ  رد  سپ 

مالسلا هیلع  داوج  ماما 

زا .تسا  فورعم  مدرم ،  روضح  رد  نومأم  سلجم  رد  یگلاس  هن  نس  رد  مثکا  نب  ییحی  اـب  مالـسلا  هیلع  داوج  ترـضح  هرظاـنم ي 
.میروآ یم  ار  يرگید  هیضق ي  سپس  هدرک و  نآ  هب  يا  هراشا  طقف  اجنیا  رد  ور  نیا 

زا يا  هلأسم  تساوخ  وا  زا  داد و  هدعو  ییحی  هب  ار  یناوارف  لام  هزیاج و  مالـسلا ،  هیلع  داوج  ترـضح  ندرک  لجخ  دصق  هب  نومأم 
رد دوب ،  هدمآ  مهارف  روظنم  نیدب  هک  یـسلجم  رد  تساوخرد ،  نیا  هب  خساپ  رد  ییحی  .دناماو  شباوج  رد  هک  دسرپب  ترـضح  نآ 

: دندیسرپ دندرک و  حرطم  عرف  نآ  يارب  هجو  ود  تسیب و  ترـضح  .درک  حرطم  یهقف  عرف  کی  مالـسلا  هیلع  داوج  ترـضح  لباقم 
خساپ تسناوتن  تشگ و  نایامن  ناگمه  رب  ترـضح  لباقم  رد  شا  یناوتان  زجع و  دش و  ریحتم  ییحی  تسوت ؟ رظن  دروم  هجو  مادک 

دنامرد و نآ  باوج  رد  زاب  وا  هک  دندیـسرپ  ییحی  زا  يا  هلأسم  هدرک و  نایب  ار  هوجو  همه ي  خـساپ  دوخ  ترـضح ،  سپـس  .دـهد 
یف داشرإلا  ص 444 و  ج 2 ،  جاجللا ،  لهأ  یلع  جاجتحإلا  كر :  } .دـندومرف نییبت  زین  ار  هلأسم  نآ  باوج  دوخ  هرابود  ترـضح 

.{ ص 283 ج 2 ،  دابعلا ،  یلع  هللا  ججح  هفرعم 

ِیف َُهل  ُْتلُقَف  .ٌّمَتْغُم  َوُه  ِمِصَتْعُْملا َو  ِدـْنِع  ْنِم  ٍمْوی  َتاَذ  ٍداَوُد  ِیبَأ  ُْنبا  َعَـجَر  َلاَـق : ٍهَّدِِـشب  ُهُقیِدَـص  ٍداَوُد َو  ِیبَأ  ِْنبا  ُبِحاَـص  َناَـقْرُز  ْنَع 
.ِکلَذ

.ًهَنَس َنیِرْشِع  ُْذنُم  ُِّتم  ْدَق  یِّنَأ  َمْوْیلا  ُتْدِدَو  َلاَقَف :

؟ كاَذ َِمل  َو  َُهل : ُْتُلق  َلاَق :

.ِمِصَتْعُْملا نینمؤملاریما  يَدی  َنَیب  َمْوْیلا  ُماَلَّسلا ) ُمِهیَلَع   ) یَسُوم ِْنب  ِیلَع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  ِدَوْسَْألا  اَذَه  ْنِم  َناک  اَِمل  َلاَق :

؟ ِکلَذ َناک  َفیک  َو  َُهل : ُْتُلق  َلاَق :

َدَّمَُحم َرَـضْحَأ  ْدَق  ِهِِسلْجَم َو  ِیف  َءاَهَقُْفلا  ِکلَِذل  َعَمَجَف  ِهیَلَع ،  ِّدَْحلا  ِهَماَقِِإب  ُهَریِهْطَت  َهَفِیلَْخلا  َلَأَس  ِهَقِرَّسلِاب َو  ِهِسْفَن  یَلَع  َّرَقَأ  ًاقِراَس  َّنِإ  َلاَق :
(. ُماَلَّسلا ِهیَلَع   ) ِیلَع َْنب 

؟ َعَطْقی ْنَأ  ُبِجی  ٍعِضْوَم  يَأ  ِیف  ِعْطَْقلا  ِنَع  اََنلَأَسَف 

.ِعوُسْرْکلا َنِم  ُْتلُقَف : َلاَق :
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؟ ِکلَذ ِیف  ُهَّجُْحلا  اَم  َو  َلاَق :

و  43/ ءاـسن « } .ْمکیِدـیَأ ْمکِهوُجُِوب َو  اوُحَْـسماَف  : » ِمُّمیَّتـلا ِیف  ِهَّللا  ِلْوَِقل  ِعوُسْرْکلا ،  َیلِإ  ُّفـْکلا  ُِعباَـصَْألا َو  یِه  َدـْیلا  َّنَأـِل  ُْتُلق : َلاَـق :
.{ 6/ هدئام

.ِقَفْرِْملا َنِم  ُعْطَْقلا  ُبِجی  َْلب  َنوُرَخآ : َلاَق  ٌمْوَق َو  ِکلَذ  یِعَم  َقَفَّتا  َو 

؟ ِکلَذ یَلَع  ُلِیلَّدلا  اَم  َو  َلاَق :

.ُقَفْرِْملا َوُه  ِدْیلا  َّدَح  َّنَأ  یَلَع  ِکلَذ  َّلَد  ِلْسَْغلا  ِیف  ِِقفارَْملا » َیلِإ  ْمکیِدیَأ  َو  : » َلاَق اََّمل  َهَّللا  َّنَِأل  اُولاَق :

؟ ٍرَفْعَج َاب  ای  اَذَه  ِیف  ُلوُقَت  اَم  َلاَقَف : ُماَلَّسلا ) ِهیَلَع   ) ِیلَع ِْنب  ِدَّمَُحم  َیلِإ  َتَفَْتلاَف  َلاَق :

.َنِینِمْؤُْملا َریِمَأ  ای  ِهِیف  ُمْوَْقلا  َمَّلکَت  ْدَق  َلاَقَف :

؟ كَْدنِع یَش ٍء  يَأ  ِِهب ،  اوُمَّلکَت  اَّمِم  ِینْعَد  َلاَق :

.َنِینِمْؤُْملا َریِمَأ  ای  اَذَه  ْنَع  ِینِفْعَأ  َلاَق :

.ِهِیف كَْدنِع  اَِمب  َتْرَبْخَأ  اََّمل  ِهَّللِاب  کیَلَع  ُتْمَْسقَأ  َلاَق :

كَْرتیَف ِِعباَصَْألا  ِلوُصُأ  ِلِصْفَم  ْنِم  َنوکی  ْنَأ  ُبِجی  َعْطَْقلا  َّنِإَـف  َهَّنُّسلا ،  ِهِیف  اُوئَطْخَأ  ْمُهَّنِإ  ُلُوقَأ : یِّنِإ  ِهَّللاـِب  یَلَع  َتْمَْـسقَأ  اَذِإ  اَّمَأ  َلاَـقَف :
.ُّفْکلا

؟ ِکلَذ ِیف  ُهَّجُْحلا  اَم  َو  َلاَق :

َنِم ُهُدی  ْتَعُِطق  اَذِإَف  ِنیَلْجِّرلا ،  ِنیَتَبکُّرلا َو  ِنیَدـْیلا َو  ِهْجَْولا َو  ٍءاَضْعَأ : ِهَْعبَـس  یَلَع  ُدوُجُّسلا  ِِهلآ : ِهیَلَع َو  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ُلْوَق  َلاَق :
ِیتَّلا َهَْعبَّسلا  َءاَضْعَْألا  اَذَه  ِِهب  ِینْعی  ِهَِّلل ، » َدِـجاسَْملا  َّنَأ  َو  : » َیلاَعَت كَراَبَت َو  ُهَّللا  َلاَق  اَهیَلَع َو  ُدُجْـسی  ٌدـی  َُهل  َْقبی  َْمل  ِقَفْرِْملا  ِوَأ  ِعوُسْرْکلا 

.ْعَطْقی َْمل  ِهَِّلل  َناک  اَم  َو  .{ 18/ نج « } ًادَحَأ ِهَّللا  َعَم  اوُعْدَت  الَف   » اَهیَلَع ُدَجْسی 

ِّفْکلا َنوُد  ِِعباَصَْألا  ِلِصْفَم  ْنِم  ِقِراَّسلا  ِدی  ِعْطَِقب  َرَمَأ  ِکلَذ َو  َمِصَتْعُْملا  َبَجْعَأَف  َلاَق :

.{ ص 319 ج 1 ،  یشایع ،  ریسفت   … } ًایَح كَأ  َْمل  یِّنَأ  ُتیَّنَمَت  ِیتَماِیق َو  ْتَماَق  ٍداَوُد : ِیبَأ  ُْنبا  َلاَق 

هدرـسفا نیگمغ و  یلیخ  یلو  تشگرب  مصتعم  شیپ  زا  دواد  یبا  نبا  يزور  دـیوگ : دواد  یبا  نبا  یمیمـص  تـسود  قـیفر و  ناـقرز 
؟ هدش هچ  متفگ : .دوب 

.مدوب هدرم  شیپ  لاس  تسیب  شاک  هک  مدرک  وزرآ  زورما  تفگ :
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؟ ارچ مدیسرپ :

نینمؤملاریما روضح  رد  مالـسلا ) مهیلع   ) یـسوم یلع  نب  دـمحم  رفعجوـبا  هرهچ ،  هایـس  نیا  زا  زورما  هک  یناـیرج  رطاـخ  هب  تفگ :
.دش عقاو  مصتعم 

؟ دوب هچ  نایرج  متفگ :

ور نیا  زا  دـیامن ،  كاپ  ار  وا  دـح  يارجا  اـب  هک  تساوخ  هفیلخ  زا  دوب و  هدرک  دوخ  يدزد  هب  رارقا  هک  دـندروآ  ار  یقراـس  تفگ :
.دوب هدرک  راضحا  زین  ار  مالسلا ) هیلع   ) یلع نب  دمحم  دوب و  هدرک  عمج  دوخ  سلجم  رد  ار  اهقف 

؟ دوش عطق  دیاب  دزد  تسد  زا  تمسق  هچ  دیسرپ : ام  زا 

.چم زا  متفگ : نم 

؟ لیلد هچ  هب  تفگ :

تسد ود  تروص و  : » دیامرف یم  ممیت  هیآ ي  رد  زین  دنوادخ  چم ،  ات  دوش  یم  تسد  فک  اهتشگنا و  رب  قالطا  تسد ،  اریز  متفگ :
« .دینک حسم  ار  دوخ 

.دوش عطق  جنرآ  ات  شتسد  دیاب  دنتفگ : رگید  يا  هتسد  دندش و  رظن  مه  نم  اب  یهورگ 

؟ لیلد هچ  هب  دیسرپ :

جنرآ ات  لماش  تسد  دوش  یم  مولعم  دیئوشب ، » اه  جنرآ  ات  ار  ناتیاهتسد  و  : » دیامرف یم  نتفرگ  وضو  دروم  رد  دنوادخ  اریز  دنتفگ :
.دوش یم 

؟ دیئوگ یم  هچ  هلأسم  نیا  هرابرد ي  امش  رفعجابا ! يا  تفگ : هدرک  مالسلا ) هیلع   ) یلع نب  دمحم  بناج  هب  ور  عقوم  نیا  رد 

! نینمؤملاریما يا  دنتفگ  دوخ  رظن  همه  دومرف :

؟ تسه امش  دزن  یخساپ  هچ  نک ،  اهر  ار  اهنیا  ياهفرح  تفگ :

! نینمؤملاریما يا  راد  فاعم  ارم  دومرف :

.دیراد یخساپ  هچ  دیئوگب  هک  مهد  یم  دنگوس  ادخ  هب  ار  امش  تفگ :

دوش و عطق  ناتـشگنا  رخآ  زا  دـیاب  دزد  تسد  .دـنداد  رظن  تنـس  فـالخ  رب  اـهنیا  میوگ : یم  يداد  مسق  ادـخ  هب  هک  نونکا  دومرف :
.دنامب یقاب  تسد  فک 
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؟ لیلد هچ  هب  تفگ :

تسد و ود  تروص و  دوش  یم  ماجنا  عضوم  تفه  رب  هدجـس  دومرف : هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  شیامرف  لیلد  هب  دومرف :
یم دـنوادخ  هکنآ  لاح  دـنک و  هدجـس  ات  دـنام  دـهاوخن  یتسد  رگید  دـننک  عطق  جـنرآ  ای  چـم  زا  ار  شتـسد  رگا  .اـپ  ود  وناز و  ود 
ادـخ اب  ار  يدـحا  سپ   ، » دـننک یم  هدجـس  نآ  رب  هک  تسا  عضوم  تفه  نیمه  دوصقم  تسادـخ » ِنآ  زا  اه  هاـگ  هدجـس  : » دـیامرف

.دوش یمن  عطق  دراد  ادخ  هب  صاصتخا  هچنآ  دیناوخم »

.دنراذگ یقاب  ار  تسد  فک  دننک و  عطق  ناتشگنا  ياهتنا  زا  ار  دزد  تسد  داد  روتسد  دیدنسپ و  ار  وا  رظن  مصتعم 

 … مدوبن هدنز  هک  متشاد  وزرآ  دش و  اپ  هب  یتمایق  نم  يارب  یئوگ  تفگ : دواد  یبا  نبا 

مالسلا هیلع  يداه  ماما 

َءاَهَقُْفلا َلَأَس  ِیفوُع  َِملَـس َو  اَّمَلَف  .ٍرِیثک  ٍلاَِمب  َقَّدَصَتی  ْنَأ  َهِیفاَْعلا  ُهَّللا  ُهَقَزَر  ْنِإ  ِهَِّلل  َرَذَن  ُلکَوَتُْملا  َّمُس  اََّمل  َلاَق : يِدایِّزلا  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع 
َهَبَتْشاَف ٍْفلَأ ،  ُهَئاِم  ْمُهُضَْعب : َلاَق  ٍفَالآ َو  ُهَرَشَع  ْمُهُـضَْعب : َلاَق  ٍمَهْرِد َو  ُْفلَأ  ْمُهُـضَْعب : َلاَقَف  اوُفَلَتْخاَف  ُنوکی ؟ ْمک  ِرِیثْکلا  ِلاَْملا  ِّدَح  ْنَع 

.اَذَه ِهیَلَع 

؟ كَْدنِع ِیل  اَمَف  ِباَوَّصلا  ِّقَْحلِاب َو  كُِربْخُأ  اَذَه  ْنِم  نینمؤملاریما  ای  ُکتیَتَأ  ْنِإ  ُُهبِجاَح : ُنَسَْحلا  َُهل  َلاَقَف 

.ٍهَعَْرقِم َهَئاِم  ُکبِرْضَأ  اَّلِإ  ٍمَهْرِد َو  ِفَالآ  ُهَرَشَع  کَلَف  ِّقَْحلِاب  َتیَتَأ  ْنِإ  ُلکَوَتُْملا : َلاَقَف 

.ُتیِضَر ْدَق  َلاَقَف 

: ُماَلَّسلا ِهیَلَع  ِنَسَْحلا  ُوبَأ  َلاَقَف  ِکلَذ  ْنَع  َُهلَأَسَف  ُماَلَّسلا  ِهیَلَع  يِرکْسَْعلا  ِنَسَْحلا  َابَأ  یَتَأَف 

.ًامَهْرِد َنِیناَمَِثب  ُقَّدَصَتی  َُهل  ُْلق 

؟ ِکلَذ ِیف  ُهَّلِْعلا  اَم  ُْهلَس  َلاَقَف : ُهَرَبْخَأَف  ِلکَوَتُْملا  َیلِإ  َعَجَرَف 

ِلوُسَر َنِطاَوَم  اَنْدَدَعَف  .{ 25/ هبوت « } ٍهَرِیثک َنِطاوَم  ِیف  ُهَّللا  ُمکَرَصَن  ْدََقل  : » ِِهلآ ِهیَلَع َو  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهِیبَِنل  َلاَق  َّلَج  َّزَع َو  َهَّللا  َّنِإ  َلاَقَف : َُهلَأَسَف 
.ًانِطْوَم َنِیناَمَث  ْتَغَلَبَف  ِِهلآ  ِهیَلَع َو  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا 

.{ ص 453 ج 2 ،  جاجللا ،  لهأ  یلع  جاجتحإلا   } مَهْرِد ِفَالآ  َهَرَشَع  ُهاَطْعَأ  َحِرَفَف َو  ُهَرَبْخَأَف  ِهَیلِإ  َعَجَرَف 

هب دشخب  افـش  ار  وا  ادخ  هک  یتروص  رد  درک  رذن  ادخ  يارب  دوب  هدش  مومـسم  یـسابع  لکوتم  هک  ینامز  دـیوگ : يدایز  هللادـبعوبا 
فالتخا هب  نانآ  دیسرپ ،  دایز  لام  رادقم  دروم  رد  ار  اهقف  رظن  تفایزاب  ار  دوخ  يدوبهب  تمالـس و  یتقو  دهد ،  هقدص  يدایز  لام 
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ار شفیلکت  دش و  هبتشم  وا  رب  رما  .داد و  صیخـشت  مهرد  رازه  دص  یخرب  مهرد و  رازه  هد  یخرب  مهرد و  رازه  ار  نآ  یخرب  هداتفا 
.تسنادن

هیلع يداه  ماما  شدوصقم   ) صخـش نیا  زا  ار  نآ  تسرد  حیحـص و  خـساپ  رگا  نانمؤم ! ریما  يا  تفگ : وا  هب  لکوتم  ناـبرد  نسح 
؟ دوب دهاوخ  هچ  امش  دزن  رد  ارم  مروایب ،  تیارب  دوب ) مالسلا 

.دز مهاوخ  تقالش  هبرض  دص  هن  رگ  مهرد و  رازه  هد  تفگ : لکوتم 

.دیسرپ ار  هلأسم  ترضح  نآ  زا  هتفر و  مالسلا  هیلع  يداه  ماما  دزن  سپ  متفریذپ ،  تفگ :

: دندومرف ترضح 

.دهد هقدص  مهرد  داتشه  وگب  وا  هب 

؟ تلع هچ  هب  سرپب : وا  زا  تفگ : لکوتم  داد ،  ربخ  وا  هب  ار  ترضح  مالک  تشگزاب و  لکوتم  دزن  نابرد 

: دندومرف ترضح  دش ،  ایوج  ار  تلع  تشگزاب و  ترضح  دزن  زاب 

نیدایم ام  و  درک » يرای  يدایز  نیدایم  رد  ار  امـش  دـنوادخ  کش  یب  : » هدومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  شربماـیپ  هب  لـجوزع  دـنوادخ 
.دیسر داتشه  هب  اهنآ  میدرمش و  ار  ترضح  نآ  دربن 

.دیشخب مهرد  رازه  هد  وا  هب  هدش و  لاحشوخ  لکوتم  تخاس و  ربخ  اب  ار  وا  هتشگرب و  لکوتم  دزن  نابرد 

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما 

: ُماَلَّسلا ِهیَلَع  ٍدَّمَُحم  َابَأ  یکَفْهَْفلا  َلَأَس  َلاَق : یِعَخَّنلا  ٍدَّمَُحم  ِْنب  َقاَحْسِإ  ْنَع 

؟ ِنیَمْهَس ُلُجَّرلا  ُذُخْأی  ًادِحاَو َو  ًامْهَس  ُذُخْأَت  ِهَفیِعَّضلا  ِهَنیکْسِْملا  ِهَأْرَْملا  ُلَاب  اَم 

: ُماَلَّسلا ِهیَلَع  ٍدَّمَُحم  ُوبَأ  َلاَقَف 

.ِلاَجِّرلا یَلَع  ِکلَذ  اَمَّنِإ  ٌهَلُقْعَم ،  اَهیَلَع  َال  ٌهَقَفَن َو  َال  ٌداَهِج َو  اَهیَلَع  َسَیل  َهَأْرَْملا  َّنِإ 

.ِباَوَْجلا اَذَِهب  َُهباَجَأَف  َِهلَأْسَْملا  ِهِذَه  ْنَع  ُماَلَّسلا  ِهیَلَع  ِهَّللا  ِْدبَع  َابَأ  َلَأَس  ِءاَجْوَْعلا  ِیبَأ  َْنبا  َّنِإ  ِیل : َلِیق  َناک  ْدَق  یِسْفَن : ِیف  ُْتلُقَف 

 ، ًادِحاَو َِهلَأْسَْملا  یَنْعَم  َناک  اَذِإ  ٌدِحاَو  اَّنِم  ُباَوَْجلا  ِءاَجْوَْعلا و  ِیبَأ  ِْنبا  َُهلَأْسَم  َُهلَأْسَْملا  ِهِذَه  ْمَعَن  َلاَقَف : یَلَع  ُماَلَّسلا  ِهیَلَع  ٍدَّمَُحم  ُوبَأ  َلَْبقَأَف 
.اَمُُهلْـضَف ُماَلَّسلا  ِهیَلَع  نینمؤملاریما  ِِهلآ َو  ِهیَلَع َو  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ِلوُسَِرل  ٌءاَوَس و  ِْملِْعلا  ِیف  اَنُرِخآ  اَُنلَّوَأ َو  اَِنلَّوَِأل َو  يَرَج  اَم  اَنِرِخِآل  يَرَج 
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.{ ص 85 ج 7 ،  یفاکلا ،  }

دریگ و یم  مهس  کی  ثرا  زا  فیعض ،  هراچیب ي  نز  ارچ  دیسرپ : مالسلا ) هیلع  يرکسع  نسح  ماما   ) دمحم ابا  ترضح  زا  یکفهف 
؟ مهس ود  درم 

: دندومرف ترضح 

.تسا نادرم  هدهع ي  رب  روما  هنوگ  نیا  تسین ،  نز  هدهع ي  رب  تمارغ  هید و  هداوناخ و  یجرخ  هقفن و  داهج ،  اریز 

هدیسرپ و مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ار  هلأسم  نیمه  ءاجوعلا  یبا  نبا  مدوب  هدینـش  متفگ : مدوخ  اب  نم  دیوگ : قاحـسا )  ) يوار
.دنا هداد  وا  هب  ار  باوج  نیمه  زین  ترضح  نآ 

: دندومرف هدرک و  نم  هب  ور  مالسلا  هیلع  يرکسع  ترضح  ماگنه  نیا  رد 

لئاضف .تسا  یکی  ام  باوج  دـشاب  یکی  لاؤس  هاـگ  ره  تسا و  یکی  اـم  باوج  تسا و  ءاـجوعلا  یبا  نبا  لاؤس  لاؤس ،  نیا  يرآ ، 
هیلع و هللا  یلـص  ادخ  لوسر  لاح  نیع  رد  دنناسکی و  ملع  تهج  زا  ام  نیرخآ  نیلوا و  تسا و  يراج  زین  ام  نیرخآ  رد  ام  نیلوا  هک 

.دنراد ار  دوخ  يرترب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هلآ و 

مالسلا هیلع  نامز  ماما  نسحلا  نب  تجح  ترضح 

اََهل ْدِـجَأ  َْمل  ِِلئاَسَْملا  ِباَعِـص  ْنِم  ًَهلَأْسَم  َنیَِعبْرَأ  ًافیَن َو  ِهِیف  ُّتَْبثَأ  ًاراَموُط َو  ُتْذَـخَّتا  ِدَـق  ُْتنک  َلاَـق … : یِّمُْقلا  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِْنب  ِدْعَـس  ْنَع 
َجَرَخ َناک  ْدَق  ُهَْفلَخ َو  ُْتلَحَتْراَف  ُماَلَّسلا  ِهیَلَع  ٍدَّمَُحم  ِیبَأ  اَنَالْوَم  َبِحاَص  َقاَحْـسِإ  َْنب  َدَمْحَأ  يِدََلب  ِلْهَأ  َرِیبَخ  اَْهنَع  َلَأْسَأ  ْنَأ  یَلَع  ًابیُِجم 

! ِیب ُکقاَِحل  ٍریَِخب  َلاَق : اَنْحَفاَصَت  اَّمَلَف  ِلِزاَنَْملا  ِضَْعب  ِیف  ُُهتْقِحَلَف  يَأَر  ْنَم  َّرُِسب  اَنَالْوَم  َوَْحن  ًادِصاَق 

.ِهَِلئْسَْألا ِیف  ُهَداَْعلا  َُّمث  ُقْوَّشلا  ُْتُلق :

َلِـضاَعَم ْنَع  َُهلَأْسَأ  ْنَأ  ُدیِرُأ  اَنَأ  ُماَلَّسلا َو  ِهیَلَع  ٍدَّمَُحم  ِیبَأ  اَنَالْوَم  ِءاَِقل  َیلِإ  ُمَرَْقلا  ِیب  َحَِرب  ْدَقَف  ِهَدِحاَْولا  ِهَّطُْخلا  ِهِذَه  یَلَع  اَنیَفاکَت  ْدَق  َلاَق :
ُُهِبئاَرَغ َو یَنْفَت  َال  ُُهِبئاَجَع َو  یِـضَْقنَت  َال  ٍرَْحب  ِهَّفَـض  یَلَع  ِکب  ُفِقَت  اَهَّنِإَف  َهکَراَبُْملا  َهَبْحُّصلا  اَهکَنوُدَـف  ِلیِْزنَّتلا  ِیف  َلکاَشَم  ِلـیِوْأَّتلا َو  ِیف 

.اَنُماَمِإ َوُه 

 … ِهیَلَع ِلوُخُّدلِاب  ُنْذِْإلا  اَنیَلَع  َجَرَخَف  اَّنَذْأَتْساَف  اَنِدیَس  ِبَاب  َیلِإ  اَْهنِم  اَنیَهَْتناَف  يَأَر  ْنَم  َّرُس  اَنْدَرَوَف 

؟ ُدْعَس ای  ِکب  َءاَج  اَم  َلاَقَف : ُماَلَّسلا  ِهیَلَع  ٍدَّمَُحم  ُوبَأ  اَنَالْوَم  َیلِإ  َرَظَن 

.اَنَالْوَم ِءاَِقل  یَلَع  َقاَحْسِإ  ُْنب  ُدَمْحَأ  ِینَقَّوَش  ُْتلُقَف :
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؟ اَْهنَع َُهلَأْسَت  ْنَأ  َتْدَرَأ  ِیتَّلا  ُِلئاَسَْملا  َو  َلاَق :

.يَالْوَم ای  اَِهلاَح  یَلَع  ُْتُلق :

.ِماَلُْغلا َیلِإ  َأَمْوَأ  ِینیَع َو  َهَُّرق  ْلَسَف  َلاَق :

.اَْهنِم َکل  اََدب  اَّمَع  ْلَس  ُماَلُْغلا : ِیل  َلاَقَف 

ُماَلَّسلا ِهیَلَع  نینمؤملاریما  ِدـِیب  ِِهئاَِسن  َقاَـلَط  َلَـعَج  ِِهلآ  ِهیَلَع َو  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  َلوُسَر  َّنَأ  ْمْکنَع  اَـنیِّوُر  اَّنِإ  اـَنَالْوَم ! َْنبا  اـَنَالْوَم َو  َُهل : ُْتلُقَف 
ْنِإَف ِکلْهَِجب ،  كاَلَْهلا  َضایِح  کِیَنب  ِتْدَرْوَأ  ِکتَْنتِِفب َو  ِِهلْهَأ  ِماَلْـسِْإلا َو  یَلَع  ِتْجَهْرَأ  ْدَـق  کَّنَأ  َهَِشئاَع  َیلِإ  ِلَمَْجلا  َمْوی  َلَسْرَأ  یَّتَح 

.ُهَتاَفَو َّنُُهقاَلَط  َناک  ْدَق  ِِهلآ  ِهیَلَع َو  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ُءاَِسن  ُکتْقَّلَط و  اَّلِإ  َکبْرَغ َو  یِّنَع  ِْتفَفک 

؟ ُقاَلَّطلا اَم  َلاَق :

.ِلِیبَّسلا ُهِیلْخَت  ُْتُلق :

؟ ُجاَوْزَْألا َّنَُهل  ُّلِحی  َال  َِملَف  ُلِیبَّسلا ،  َّنَُهل  ْتیِّلُخ  ْدَق  ِِهلآ  ِهیَلَع َو  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ِلوُسَر  َهاَفَو  َّنُُهقاَلَط  َناک  اَذِإَف  َلاَق :

.َّنِهیَلَع َجاَوْزَْألا  َمَّرَح  َیلاَعَت  كَراَبَت َو  َهَّللا  َّنَِأل  ُْتُلق :

؟ َّنُهَلِیبَس ُتْوَْملا  یَّلَخ  ْدَق  َفیک َو  َلاَق :

.ُماَلَّسلا ِهیَلَع  نینمؤملاریما  َیلِإ  ُهَمکُح  ِِهلآ  ِهیَلَع َو  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َضَّوَف  يِذَّلا  ِقاَلَّطلا  یَنْعَم  ْنَع  يَالْوَم  َْنبا  ای  ِینِْربْخَأَف  ُْتُلق :

ِهیَلَع َو ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاَقَف  ِتاَهَّمُْألا ،  ِفَرَِـشب  َّنُهَّصَخَف  ِِهلآ  ِهیَلَع َو  ُهَّللا  یَّلَـص  ِیبَّنلا  ِءاَِسن  َنْأَش  َمَّظَع  ُهُمْـسا  َسَّدَقَت  َهَّللا  َّنِإ  َلاَق :
ِیف اََهل  ِْقلْطَأَف  کـیَلَع  ِجوُرُْخلاـِب  يِدـَْعب  َهَّللا  ِتَصَع  َّنُُهتیَأَـف  ِهَعاَّطلا ،  یَلَع  ِهَِّلل  َْنمُد  اَـم  َّنَُهل  ٍقاـَب  َفَرَّشلا  اَذَـه  َّنِإ  ِنَسَْحلا ! اـَبَأ  اـی  ِِهلآ :

.َنِینِمْؤُْملا ِهَمُومُأ  ِفَرَش  ْنِم  اَهْطِقْسَأ  ِجاَوْزَْألا َو 

.ِِهتَیب ْنِم  اَهَجِرْخی  ْنَأ  ِجْوَّزِلل  َّلَح  اَِهتَّدِع  ِیف  اَِهب  ُهَأْرَْملا  ِتَتَأ  اَذِإ  ِیتَّلا  ِهَنیَبُْملا  ِهَشِحاَْفلا  ِنَع  ِینِْربْخَأَف  ُْتُلق :

َنِم ِکلَذ  َدـَْعب  َِعنَتْمی  ْنَأ  اَـهَداَرَأ  ْنَِمل  َسَیل  ُّدَْـحلا  اَـهیَلَع  َمِیقُأ  َْتنَز َو  اَذِإ  َهَأْرَْملا  َّنِإَـف  ِءاـَنِّزلا ،  َنوُد  ُقْحَّسلا  یِه  ُهَنیَبُْملا  ُهَشِحاَْـفلا  َلاَـق :
ُهَدَْعبَأ َو ْدَقَف  ُهاَزْخَأ  ْنَم  ُهاَزْخَأ َو  ْدَقَف  ِهِمْجَِرب  ُهَّللا  َرَمَأ  ْدَق  ْنَم  يْزِخ َو  ُمْجَّرلا  ُمْجَّرلا َو  اَهیَلَع  َبَجَو  ْتَقَحَس  اَذِإ  ِّدَْحلا َو  ِلْجَِأل  اَِهب  ِجُّوَزَّتلا 

.{ ص 465 ج 2 ،  همعنلا ،  مامت  نیدلا و  لامک   … } َُهبَْرقی ْنَأ  ٍدَحَِأل  َسیَلَف  ُهَدَْعبَأ  ْنَم 

خـساپ هک  مدوب  هتفاین  ار  یـسک  هک  ار  هلکـشم  لئاسم  زا  هلأسم  دنچ  لهچ و  هتفرگرب و  يراموط  دـیوگ … : یمق  هللا  دـبع  نب  دـعس 
.مسرپب مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  میالوم  رای  قاحسا ،  نب  دمحا  مرهش ،  ياناد  زا  ات  مدوب  هتشون  نآ  رد  دهد ، 

زا یکی  رد  ات  مدرک  تکرح  وا  رس  تشپ  مه  نم  .دوب  هدش  راپـسهر  ارماس  يوس  هب  نامیالوم  اب  تاقالم  دصق  هب  دمحا  عقوم  نآ  رد 
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! تسا ریخ  تندمآ  تفگ : مداد  تسد  وا  اب  یتقو  .مدیسر  وا  هب  لزانم 

.مدیسر تمدخ  مراد  امش  زا  هک  یتالاؤس  رطاخ  هب  لومعم ،  قبط  رادید و  قوش  رطاخ  هب  متفگ :

زا یلکشم  تالاؤس  مهاوخ  یم  متسه و  مالـسلا  هیلع  دّمحم  وبا  میالوم  تاقالم  قاتـشم  مه  نم  میربارب ،  مه  اب  دروم  نیا  رد  تفگ :
بئاجع هک  دیسر  یهاوخ  ییایرد  هب  نآ  هلیـسو  هب  اریز  تسا  كرابم  تقافر  نیا  .مسرپب  ترـضح  نآ  زا  مراد  نآرق  لیزنت  لیوأت و 

.تسام ماما  وا  تسین و  یندش  مامت  نآ  بئارغ  و 

 … داد دورو  هزاجا  ترضح  نابرد  میتساوخ ،  دورو  هزاجا  میتفر و  نامیالوم  هناخ  رد  هب  میدش و  هرماس  دراو  سپ 

؟ يا هدمآ  هچ  يارب  وت  دعس  يا  دومرف : دومن و  نم  هب  یهاگن  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما 

.درک میالوم  ترایز  هب  قیوشت  ارم  قاحسا  نب  دمحا  مدرک : ضرع 

: دندومرف

؟ دش هچ  یسرپب  یتساوخ  یم  هک  یتالاؤس 

.تسا هدنام  باوج  الب  نانچمه  اقآ  مدرک : ضرع 

: دندومرف

.دومن یکدوک  هب  هراشا  كرابم  تسد  اب  .نک و  لاؤس  نم  مشچ  رون  زا 

هیلع و هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  هدش  تیاور  ام  يارب  امـش  زا  ام ! يالوم  دنزرف  الوم و  مدرک : ضرع  هدومن و  هدازاقآ  نآ  هب  ور  نم 
لمج گنج  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هک  ییاج  ات  دوب  هداد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تسد  هب  ار  دوخ  نانز  قالط  رایتخا  هلآ 

هب ینادان  يور  زا  ار  دوخ  نادنزرف  يدیشاپ و  هزیتس  رابغ  نیملسم  مالسا و  رب  دوخ  يزیگنا  هنتف  اب  وت  : » هک داتـسرف  ماغیپ  هشیاع  يارب 
هیلع هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نانز  هک  یلاح  رد  مهد » یم  قالط  ار  وت  هن  رگ  چیه و  هک  يرادرب  تسد  رگا  يدناشک ،  يدوبان  هاگترپ 

.دنا هدش  هقّلطم  يو  تافو  اب  هلآ  و 

: دندومرف

؟ تسیچ قالط 

(. دشاب دازآ  دنک  رهوش  دهاوخب  رگا  هک   ) نز ندرک  اهر  ینعی  مدرک : ضرع 

: دندومرف
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؟ دوبن زیاج  اهنآ  رب  جاودزا  زونه  ارچ  سپ  دش  ققحم  ناشیا  تلحر  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نانز  قالط  رگا 

.تسا هدرک  مارح  اهنآ  رب  ار  ندرک  رهوش  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  اریز  متفگ :

؟ تسا هتشاذگ  زاب  اهنآ  رب  ار  هار  ادخ  لوسر  تافو  هک  یلاح  رد  ارچ ؟ دومرف :

مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  هب  ار  شمکح  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  یقالط  نآ  دییامرفب  سپ  نم ! يالوم  دنزرف  يا  متفگ :
؟ دوب هچ  درک  راذگاو 

: دندومرف

هیلع و هللا  یلص  ادخ  لوسر  درک و  صوصخم  تما  يردام  تفارـش  هب  ار  نانآ  دینادرگ و  گرزب  ار  ربمایپ  نانز  نأش  لاعتم  دنوادخ 
 ، دنشاب لوغشم  ادخ  تعاط  هب  هک  تسا  یقاب  اهنآ  يارب  یتقو  ات  تفارش  نیا  نسحلاوبا ؟ يا  دومرف : مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هب  هلآ 
زا ار  وا  راذـگ و  زاب  يو  ندرک  رهوش  يارب  ار  هار  دـنک ،  ینامرفان  ار  ادـخ  وت  هیلع  رب  ماـیق  اـب  نم ،  زا  سپ  هک  اـهنآ  مادـک  ره  سپ 

.نک طقاس  نانمؤم  يردام  تفارش 

هّدع نامز  رد  نز  نوچ  هک  دراد ) قالط  هروس ي  لوا  هیآ ي  هب  هراشا  هنیبم ؛ هشحاف  ینلع :(  هانگ  نآ  هکنیا  هب  دیهد  ربخ  ارم  متفگ :
؟ تسیچ دنک  نوریب  دوخ  هناخ  زا  ار  وا  هک  تساور  شرهوش  رب  دوش  بکترم 

: دندومرف

هب یتسیابن  دنک  جاودزا  وا  اب  هتـساوخ  یم  هک  يدرم  دوش  يراج  وا  رب  ّدـح  دـنک و  انز  ینز  رگا  اریز  انز ،  هن  تسا  هقحاسم  روظنم ، 
ادـخ هک  یـسک  تسا و  يراوخ  مجر  دوش و  مجر  یتسیاب  دـنک  هقحاسم  رگا  اّما  .دزرو  عانتما  وا  اـب  جاودزا  زا  ّدـح ،  يارجا  رطاـخ 

يو اب  هک  دزـسن  ار  سک  چیه  هتخاس و  رود  ار  يو  دزاس  راوخ  ادخ  هک  ار  یـسک  تسا و  هتخاس  راوخ  ار  وا  دهد  ار  شمجر  نامرف 
.دنک یکیدزن 

ادخ ینیوکت  رما  هب  تیاده  . 2

رد ار  نآ  همجرت ي  هصالخ  هک  هدومرف  رکذ  نآ  ینآرق  لئالد  نییبت  اب  نازیملا  ریـسفت  رد  هر )  ) ییابطابط همـالع  باـنج  ار  اـنعم  نیا 
: میروآ یم  اجنیا 

ماقم هب  ار  نآ  دـهاوخ  یم  تسا و  فیرعت  فصو  هدرک  تماـما  زا  هک  یفـصو  دـیآ  یم  رب  ( 24/ هدجس /73 و  ءاـیبنا  ) هیآ ود  نیا  زا 
قلطم يانعم  هب  تماما  هک  هدـنامهف  دـیق  نیا  اـب  هدرک و  رما  هب  دـیقم  ار  تیادـه  نیا  اـج  همه  رگید  يوس  زا  دـنک ،  یفرعم  تیادـه 

شا هرابرد  اج  کی  رد  هک  تسنامه  مه  رما  نیا  دریگ و  یم  تروص  ادـخ  رما  اـب  هک  تسا  یتیادـه  ياـنعم  هب  هکلب  تسین  تیادـه 
: هدومرف
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.{ /82 و 83 سی « } یَش ٍء ِّلک  ُتوکَلَم  ِهِدِیب  يِذَّلا  َناْحبُسَف  ُنوکیَف ،  ْنک  َُهل  َلوُقی  ْنَأ  ًائیَش  َدارَأ  اذِإ  ُهُْرمَأ  امَّنِإ  »

دوش تسه  وا  شاب و  دیوگب  زیچ  نآ  هب  هک  تسا  نیمه  اهنت  دنک  هدارا  ار  يزیچ  یتقو  وا  رما  »

« تسا وا  تسد  هب  زیچ  ره  توکلم  هک  ییادخ  تسا  هزنم  سپ 

یم هجاوم  ناحبـس  يادـخ  اب  رما ،  نآ  اب  ناماما  هک  تسا  تقلخ  زا  يرگید  هجو  هدـناوخ ،  زین  توکلم  ار  نآ  هیآ  نیا  هک  یهلا  رما 
« ْنک  » هملک هب  دارم  هک  تسا  يزیچ  نامه  رما  لیدبت و  رییغت و  زا  یلاخ  ناکم و  نامز و  دویق  زا  رهطم  رهاط و  تسا  یتقلخ  دـنوش ، 

.تسین يرگید  زیچ  ءایشا  ینیع  دوجو  زا  ریغ  نآ  تسنآ و 

نطاب رظن  زا  تماما  سپ  دنک ،  یم  تیاده  دراد  رایتخا  رد  هک  یتوکلم  يرما  اب  هک  تسا  يا  هدننک  تیاده  ماما  هکنآ  نخس  هاتوک 
زا ییامنهار  فرـص  نینمؤم  نالوسر و  ناربمایپ و  تیادـه  نوچ  شتیادـه  دراد و  مدرم  لامعا  رد  ماما  هک  تسا  یتیالو  هوحن  کی 
قح هار  هب  نتفرگ و  قـلخ  تسد  ماـما  تیادـه  هکلب  تـسین ،  نداد  سردآ  فرـص  هرخـألاب  هنـسح و  هظعوـم ي  تحیـصن و  قـیرط 

.تسا ندناسر 

هکنیا نینمؤم و  لسر و  ءایبنا و  تیاده  هرابرد  هتـسناد ،  تیاده » داجیا   » ینعی ادخ ،  رما  هب  تیاده  ار  ماما  تیادـه  هک  میرک  نآرق 
: دیامرف یم  تسا ،  تواقش  تداعس و  هار  نداد  ناشن  فرص  نانآ  تیاده 

.{ 4 میهاربا ،  « } .ُءاشی ْنَم  يِدْهی  ُءاشی َو  ْنَم  ُهَّللا  ُّلِضیَف  ْمَُهل  َنیَبِیل  ِهِمْوَق  ِناِسِلب  اَّلِإ  ٍلوُسَر  ْنِم  اْنلَسْرَأ  ام  «َو 

دهاوخب ار  هک  ره  تیاده و  دهاوخب  ار  هک  ره  دـنوادخ  سپـس  دـنک و  نایب  ناشیارب  ات  شموق  نابزب  رگم  میداتـسرفن  یلوسر  چـیه  »
« .دنک هارمگ 

رد مالسلا  هیلع  میهاربا  هکنیا  يارب  میریگن ؛ قیرط  هئارا  يانعم  هب  ار   23/ هدجس /73 و  ءایبنا هیآ  رد  رما  ارچ  دیوگن  یسک  رگید  سپ 
تـسا ماما  بصنم  هک  یتیادـه  سپ  .تسین  ییامنهار  يانعم  هب  تیادـه  بصنم  زا  کفنم  توبن ،  .تشاد  ار  تیادـه  نیا  رمع  همه 

 ، فرـصت نآ  اب  هک  تسا  سوفن  رد  ینیوکت  فرـصت  عون  کی  انعم  نیا  دشاب و  هتـشاد  دصقم  هب  ندناسر  زا  ریغ  دناوت  یمن  ییانعم 
تـسا یفرـصت  نوچ  .دزاـس و  یم  راومه  رتـالاب ،  یفقوم  هب  یفقوم  زا  اـهنآ  نداد  لاـقتنا  لاـمک و  يوـس  هب  اـهلد  ندرب  يارب  ار  هار 

یعیرـشت هن  دوب  دهاوخ  ینیوکت  يرما  زین  دریگ  یم  تروص  تیادـه  نآ  اب  هک  يرما  زا  دارم  ریزگان  ینطاب ،  تسا  یلمع  ینیوکت و 
.تسا رابتعا  فرص  هک  ، 

هک میمهف  یم  تسا -  تلآ  ای  تیببـس و  ءاب  هرماب »  » رد ءاب  هکنیا  نتفرگ  رظن  رد  اب  دـنک -  یم  تیادـه  رما ،  هلیـسو  هب  ماـما  نوچ  و 
تاماقم رد  هک  یفالتخا  بسح  رب  دوش و  یم  رـشتنم  مدرم  ریاس  هب  وا  زا  تسا و  تیادـه  نآ  هب  سبلتم  سک ،  ره  زا  لبق  ماـما  دوخ 

.دوش یم  دنم  هرهب  نآ  زا  دوخ  دادعتسا  ردق  هب  سک  ره  دنراد 

طبار ربمایپ  هک  نانچمه  تسا ،  ینطاب  يرهاظ و  تاضویف  ذـخا  رد  ناشراگدرورپ  مدرم و  نایم  طـبار  ماـما  هک  میمهف  یم  اـجنیا  زا 
هب ربمایپ  هیحان  زا  هتـشگ و  لزان  یحو  هار  زا  هک  یهلا  عیارـش  ینعی  يرهاظ ،  تاضویف  نتفرگ  رد  تسا  یلاعت  يادـخ  مدرم و  ناـیم 
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.دوش یم  رشتنم  مدرم  ریاس 

مدرم هک  تسا  یلیلد  ربمایپ  هک  نانچمه  دـنک ،  یم  ییامنهار  شتاماقم  يوس  هب  ار  سوفن  هک  تسا  یلیلد  ماما  هک  میمهف  یم  زین  و 
یـضعب دنماما و  اهنت  یـضعب  دنربمایپ و  اهنت  ادـخ  يایلوا  زا  یـضعب  هتبلا  دـیامن ،  یم  هار  حـلاص  لامعا  قح و  تاداقتعا  يوس  هب  ار 

.{ ص 429 ص 411 و ج 14 ،  ج 1 ،  نازیملا ،  ریسفت  همجرت   } .شدنزرف ود  میهاربا و  دننام  دنتسه ،  ماقم  ود  ره  ياراد 

ینیوکت تیاده  عوقو  یگنوگچ 

رد اذل  .{ 82 سی ،   …« } ًائیَـش َدارَأ  اذِإ  ُهُْرمَأ  اـمَّنِإ  : » دوش یم  عـقاو  وا  هدارا ي  زا  سپ  تبترم ،  تهج  زا  یهلا  رما  هکنیا  هب  هجوـت  اـب 
هک يا  هیآ  نیرتهب  ور  نیا  زا  .دریگ  یم  قلعت  تیادـه  هب  رما ،  هاگنآ  دوش و  یم  هدارا  هدـنب  تیادـه  ادـتبا  مود ،  ياـنعم  هب  تیادـه 

: تسا لیذ  هیآ ي  دشاب  یم  رما  هب  تیاده  عوقو  یگنوگچ  رما و  نیا  قَّلعتم  رگنایب 

ُلَعْجی ِکلذک  ِءامَّسلا  ِیف  ُدَّعَّصی  امَّنَأک  ًاجَرَح  ًاقیَض  ُهَرْدَص  ْلَعْجی  ُهَّلِضی  ْنَأ  ْدِری  ْنَم  ِمالْسِْإِلل َو  ُهَرْدَص  ْحَرْشی  ُهیِدْهی  ْنَأ  ُهَّللا  ِدِری  ْنَمَف  »
.{ 125 ماعنأ ،  « } َنُونِمْؤی َنیذَّلا ال  یَلَع  َسْجِّرلا  ُهَّللا 

شا هنیس  دراذگاو ،  یهارمگ  رد  دهاوخب  ار  هک  ره  دیاشگب و  مالسا  يارب  ار  شا  هنیـس  دنک ،  تیاده  دهاوخب  ادخ  ار  هک  ره  سپ  »
یم يدـیلپ  دـنروآ  یمن  نامیا  هک  یناسک  رب  نینچ  نیا  ادـخ  .دور  یم  الاب  نامـسآ  رد  ییوگ  هکنانچ  دـنادرگ  رت  گـنت  گـنت و  ار 

« .دهن

ْنَمَف : » َّلَج َّزَع َو  ِهَّللا  ِلْوَق  ْنَع  َرُوباَسیَِنب  ُماَلَّسلا  ِهیَلَع  اَضِّرلا  یَسُوم  َْنب  ِیلَع  ِنَسَْحلا  َابَأ  ُْتلَأَس  َلاَق : يِرُوباَسیَّنلا  َناَمیَلُـس  ِْنب  َناَدْمَح  ْنَع 
« ِمالْسِْإِلل ُهَرْدَص  ْحَرْشی  ُهیِدْهی  ْنَأ  ُهَّللا  ِدِری 

َیلِإ ِنوکُّسلا  ِِهب َو  ِهَقِّثلا  ِهَِّلل َو  ِمِیلْـسَّتِلل  ُهَرْدَص  ْحَرْـشی  ِهَرِخْآلا  ِیف  ِِهتَماَرک  ِراَد  ِِهتَّنَج َو  َیلِإ  اْینُّدلا  ِیف  ِِهناَمیِِإب  ُهیِدـْهی  ْنَأ  ُهَّللا  ِدِری  ْنَم  َلاَق :
ْلَعْجی  » اْینُّدلا ِیف  َُهل  ِِهنایْصِع  ِِهب َو  ِهِْرفِکل  ِهَرِخْآلا  ِیف  ِِهتَماَرک  ِراَد  ِِهتَّنَج َو  ْنَع  ُهَّلِـضی » ْنَأ  ْدِری  ْنَم  َو   » ِهَیلِإ َِّنئَمْطی  یَّتَح  ِِهباََوث  ْنِم  ُهَدَعَو  اَم 

ُهَّللا ُلَعْجی  ِکلذـک  ِءامَّسلا  ِیف  ُدَّعَّصی  امَّنَأک   » َریِـصی یَّتَح  ُُهْبلَق  ِهِداَِقتْعا  ِنِم  َبِرَطْـضی  ِهِْرفک َو  ِیف  کُـشی  یَّتَح  ًاـجَرَح » ًاقیَـض  ُهَرْدَـص 
.{ ص 242 قودص ،  خیش  دیحوت  « } .َنُونِمْؤی َنیِذَّلا ال  یَلَع  َسْجِّرلا 

ادخ ار  هک  ره  سپ  : » مدیـسرپ هیآ  نیا  يانعم  هرابرد ي  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  روباشین  رد  دیوگ : يروباشین  نامیلـس  نب  نادـمح 
: دندومرف .دیاشگب » مالسا  يارب  ار  شا  هنیس  دنک ،  تیاده  دهاوخب 

دزاس هداشگ  ار  شا  هنیـس  دنک  ییامنهار  شتمارک  هناخ ي  تشهب و  هب  هتـشاد  ایند  رد  هک  ینامیا  رطاخ  هب  دهاوخب  ادخ  ار  سک  ره 
رطاخ هب  دـهاوخب  ار  سک  ره  ددرگ و  نئمطم  رطاخ و  هدوسآ  یهلا  شاداپ  هدـعو ي  هب  دـنک و  دامتعا  وا  هب  دوش و  ادـخ  میلـست  اـت 

رد هک  ییاج  ات  دـیامن  رت  گنت  گـنت و  ار  شا  هنیـس  دزاـس ،  هارمگ  شتمارک  هناـخ ي  تشهب و  زا  اـیند ،  نیا  رد  شنایـصع  رفک و 
.دور ـالاب  نامـسآ  رد  دـهاوخ  یم  ییوگ   » هک دوش  ناـنچ  ددرگ و  برطـضم  شداـقتعا  رد  شلد  هدـش و  کـش  راـچد  مه  شرفک 

« .دهد یم  رارق  دنروآ  یمن  نامیا  هک  نانآ  رب  يدیلپ  سجر و  هنوگنیا  دنوادخ 
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: دوش یم  لصاح  دوش  یم  نشور  لد  رد  هک  يرون  هطساوب ي  زین  ردص  حرش 

.{ 22 رمز ،  « } ٍنیبُم ٍلالَض  یف  ِکئلوُأ  ِهَّللا  ِرکِذ  ْنِم  ْمُُهبُوُلق  ِهیِساْقِلل  ٌلیَوَف  ِهِّبَر  ْنِم  ٍرُون  یلَع  َوُهَف  ِمالْسِْإِلل  ُهَرْدَص  ُهَّللا  َحَرَش  ْنَمَف  «َأ 

تسا نالد  تخس  دننام   ] تسا شیوخ  راگدرورپ  بناج  زا  يرون  رب  وا  هداشگ و  مالسا  يارب  ار  شا  هنیـس  ادخ  هک  یـسک  ایآ  سپ  »
« .دننک یمن  ادخ  دای  هک  ینالدگنس  رب  ياو  سپ   ؟

: دندومرف دش  هدیسرپ  ناشیا  زا   125/ ماعنا هیآ ي  هرابرد ي  یتقو  هک  هدش  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  یبن  زا 

.{ ص 131 ج 1 ،  بولقلا ،  داشرإ  «: } ُعَّسَوَتی ُحِرَْشنیَف َو  اًرُون  ِِهْبلَق  ِیف  ُفِذْقی  »

.ددرگ یم  شلد  تعسو  یگداشگ و  بجوم  هک  دزادنا  یم  شلد  رد  يرون 

نشور يارب  .دریذپ  یم  تروص  نمؤم  لد  رد  يرون  نتخادنا  اب  ردص و  حرش  داجیا  قیرط  زا  رما ،  هب  تیاده  هک  دش  مولعم  اجنیا  ات 
: دش دهاوخ  رکذ  رگید  تیاور  هس  انعم  نیا  ندش  رت 

ْنِم َذَخَأ  َُّمث  ِشْرَْعلا  ِرُون  ْنِم  اَهَقَلَخ  َهَّنَْجلا  َّلَج  َّزَع َو  ُهَّللا  َقَلَخ  اََّمل  ِِهلآ : ِهیَلَع َو  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاَق  َلاَق : يِراَْصنَْألا  َبویَأ  ِیبَأ  ْنَع 
ْنَمَف ِروُّنلا  ُُثُلث  ُماَلَّسلا  ُمِهیَلَع  ِِهتَیب  َلْهَأ  ًاِیلَع َو  َباَصَأ  ِروُّنلا َو  ُُثُلث  ُماَلَّسلا  اَهیَلَع  َهَمِطاَف  َباَصَأ  ِروُّنلا َو  ُُثُلث  ِیَنباَصَأَف  ُهَفَذَقَف  ِروُّنلا  ِکلَذ 

.ِِهلآ ِهیَلَع َو  ُهَّللا  یَّلَـص  ٍدَّمَُحم  ِلآ  ِهیَالَو  ْنَع  َّلَض  ِروُّنلا  ِکلَذ  ْنِم  ُْهبِـصی  َْمل  ْنَم  ٍدَّمَُحم َو  ِلآ  ِهیَالَو  َیلِإ  يَدَـتْها  ِروُّنلا  ِکلَذ  ْنِم  َُهباَصَأ 
.{ ص 187 ج 1 ،  لاصخلا ،  }

: دندومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دیوگ : يراصنا  بویاوبا 

نم هب  نآ  موس  کی  دومن ،  باترپ  تفرگرب و  رون  نآ  زا  هاگنآ  .دـیرفآ  شرع  رون  زا  ار  نآ  دـیرفآ  ار  تشهب  لجوزع  يادـخ  یتقو 
هب دسرب  رون  نیا  زا  هک  ار  سک  ره  سپ  مالـسلا ،  مهیلع  شنادناخ  یلع و  هب  موس  کی  مالـسلا و  اهیلع  همطاف  هب  موس  کی  دیـسر ، 

دهاوخ مگ  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  تیالو  هار  دسرن  هک  ار  سک  ره  دبای و  یم  هر  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  تیالو 
.درک

ِسْمَّشلا َنِم  ُرَْونَأ  َنِینِمْؤُْملا  ِبُوُلق  ِیف  ِماَـمِْإلا  ُرُوَنل  ٍدـِلاَخ ،  اـَبَأ  اـی  ِهَّللا  َو  َلاَـق : ُّهنَأ  ُماَـلَّسلا  ِهیَلَع  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  ْنَع  ِیُلباـْکلا  ٍدـِلاَخ  ِیبَأ  ْنَع 
َال ٍِدلاَخ ،  َابَأ  ای  ِهَّللا  .ْمُُهبُوُلق َو  ُِملُْظتَف  ُءاَشی  ْنَّمَع  ْمُهَرُون  َّلَج  َّزَع َو  ُهَّللا  ُبُجْحی  َنِینِمْؤُْملا َو  َبُوُلق  َنوُرِّوَنی  ِهَّللا  ْمُه َو  ِراَهَّنلِاب َو  ِهَئیِـضُْملا 
ْنِم ُهَّللا  ُهَمَّلَـس  اََنل  ًاْملِـس  َناک  اَذِإَف  اََنل  ًاْملِـس  َنوکی  اََنل َو  َمِّلَـسی  یَّتَح  ٍدـْبَع  َْبلَق  ُهَّللا  ُرِّهَطی  َال  ُهَْبلَق َو  ُهَّللا  َرِّهَطی  یَّتَح  اَناَّلَوَتی  ٌدـْبَع َو  اَـنُّبِحی 

.{ ص 194 ج 1 ،  یفاکلا ،   } .ِرَبکَْألا ِهَمایِْقلا  ِمْوی  ِعَزَف  ْنِم  ُهَنَمآ  ِباَسِْحلا َو  ِدیِدَش 

: دندومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  دیوگ : یلباک  دلاخوبا 

ياهلد ناماما  مسق  ادـخ  هب  تسا ،  رت  نشور  زور ،  رد  ناـبات  دیـشروخ  رون  زا  ناـنمؤم  لد  رد  ماـما  رون  دـلاخوبا ،  يا  مسق  ادـخ  هب 
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دلاخوبا يا  مسق  ادخ  هب  ددرگ ،  کیرات  اهنآ  لد  ات  دراد  ناهنپ  دهاوخ  هک  ره  زا  ار  ناشیا  رون  ادخ  .دنزاس و  یم  ینارون  ار  نانمؤم 
هکنیا ات  دنکن  كاپ  ار  يا  هدنب  بلق  ادـخ  دـنک و  كاپ  ار  شبلق  ادـخ  هکنیا  ات  دـنکن  يوریپ  ام  زا  درادـن و  تسود  ار  ام  يا  هدـنب  ، 

شنمیا زیخاتسر  زور  گرزب  ساره  زا  دراد و  شهاگن  تخس  باسح  زا  ادخ  دوش  رادربنامرف  نوچ  ددرگ و  ام  رادربنامرف  میلـست و 
.دزاس

ِءایِِضب َو  : » میراد یم  هضرع  ترضح  نآ  هب  باطخ  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هک  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترایز  رد  و 
.{ ص 498 یمعفک ،  حابصم  « } .دنتفای هار  وت  هب  بلط  لها  هک  دوب  وت  رون  شبات  تکرب  هب  و  «: » کَیلِإ َنُوِبلاَّطلا  يَدَتْها  كِرُون 

 ، ناـشیا تماـما  همئا و  نأـش  رد  هچ  نآرق و  هراـبرد ي  هچ  ادـخ ،  صوصخ  رد  هچ  هتفر ،  راـکب  نآرق  رد  روـن  ریبـعت  هچ  ره  الـصا 
(. ترتع نآرق و  ندوب  رون  تیصوصخ  كر :  ) دراد تیاده  اب  یتبسانم 

ینیوکت تیاده  هنیشیپ ي 

هناوتـشپ ي راهق  دنوادخ  رما  هدارا و  اریز  .دوش  شعنام  دناوت  یمن  یتردق  چیه  يزیچ و  چیه  تسین و  ریذپ  فلخت  ینیوکت  تیاده 
.تسنآ

ِهَّللا َوَف  ْمکِْرمَأ  َیلِإ  ًادَحَأ  اوُعْدَـت  َال  ِساَّنلا َو  ِنَع  اوُّفک  ِساَّنِلل  ْمَکل َو  اَم  ُِتباَث  ای  ُماَلَّسلا  ِهیَلَع  ِهَّللا  ِدـْبَع  ُوبَأ  َلاَق  َلاَق : ٍدیِعَـس  ِْنب  ِِتباَث  ْنَع 
َلْهَأ َّنَأ  َْول  ُهوُدـْهی َو  ْنَأ  یَلَع  اوُعاَطَتْـسا  اَم  ُهََتلاَلَـض  ُهَّللا  ُدـیِری  ًادـْبَع  اوُدـْهی  ْنَأ  یَلَع  اوُعَمَتْجا  َنیِـضَرَْألا  َلْهَأ  ِتاَواَمَّسلا َو  َلـْهَأ  َّنَأ  َْول 

: ٌدَحَأ ُلوُقی  َال  ِساَّنلا َو  ِنَع  اوُّفک  ُهوُّلِـضی  ْنَأ  اوُعاَطَتْـسا  اَم  ُهَتیاَدِه  ُهَّللا  ُدیِری  ًاْدبَع  اوُّلِـضی  ْنَأ  یَلَع  اوُعَمَتْجا  َنیِـضَرَْألا  َلْهَأ  ِتاَواَمَّسلا َو 
َُّمث ُهَرْکنَأ ،  اَّلِإ  ًارْکنُم  اـَل  ُهَفَرَع َو  اَّلِإ  ًاـفوُْرعَم  ُعَمْـسی  اَـلَف  ُهَحوُر  َبیَط  ًاریَخ  ٍدـْبَِعب  َداَرَأ  اَذِإ  َهَّللا  َّنِإَـف  يِراَـج » یِّمَع َو  ُْنبا  یِخَأ َو  یِّمَع َو  »

.{ ص 165 ج 1 ،  یفاکلا ،   } .ُهَْرمَأ اَِهب  ُعَمْجی  ًهَِملک  ِِهْبلَق  ِیف  ُهَّللا  ُفِذْقی 

: دندومرف مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  دیوگ : دیعس  نب  تباث 

اهنامسآ و لها  رگا  مسق  ادخ  هب  دیناوخن ،  دوخ  بهذم  هب  ار  سک  چیه  دیرادرب و  تسد  مدرم  زا  راکچ ؟ مدرم  اب  ار  امش  تباث ! يا 
درگ اهنیمز  لها  اهنامـسآ و  لها  رگا  دنناوتن و  دننک  تیاده  هتـساوخ ،  ار  شیهارمگ  ادخ  هک  ار  يا  هدـنب  ات  دـنیآ  درگ  اهنیمز  لها 

نم و يومع  : » دیوگن سک  چیه  دیرادرب و  تسد  مدرم  زا  دنناوتن ،  دننک  هارمگ  هتـساوخ ،  ار  شتیاده  ادخ  هک  ار  يا  هدنب  ات  دـنیآ 
سپ دـنک ،  كاـپ  ار  شحور  دـیامن  ریخ  هدارا ي  يا  هدـنب  هب  تبـسن  ادـخ  نوـچ  اریز  نم » هیاـسمه  نم و  يوـمع  رـسپ  نم و  ردارب 

يا هملک  شلد  رد  ادخ  نآ  زا  سپ  دنک ،  راکنا  هکنیا  رگم  دونـشن  ار  یتشز  رکنم و  دسانـشب و  هکنیا  رگم  دونـشن  یبوخ  فورعم و 
.دروآ مهارف  ار  شراک  نادب ،  هک  دزادنا 

یم هک  یـسک  .دراد  يا  هنیـشیپ  تیادـه  نیا  هک  تسنیا  دریگ  رارق  هجوت  دروم  یتسیاـب  ینیوکت  تیادـه  ثحب  رد  هک  يا  هتکن  اـما 
دوصقم دصقم و  ات  هتفرگ و  رارق  تیاده  نیا  ضرعم  رد  ات  دنک  مهارف  ار  هنیـشیپ  نآ  یتسیاب  دوش  رادروخرب  تیاده  نیا  زا  دـهاوخ 

.دنک ریس 
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هب لد  قدص  زا  یـسک  .تسادخ  هب  نامیا  تیادـه ،  نیا  ضرعم  رد  ندـش  عقاو  تیادـه و  نیا  زا  يرادروخرب  يارب  مزال  هنیـشیپ ي 
نیا .دناسانـش  یم  وا  هب  ار  شتجح  ادخ  دریگ و  یم  رارق  ادخ  ینیوکت  تیاده  ضرعم  ریـسم و  رد  دریذپب  ار  وا  دروآ و  نامیا  ادـخ 

 ، 9/ سنوـی و 175 ،   137/ ءاـسن  ، 86/ نارمع لآ   ، 213/ هرقب كر :  } .تـسا نآرق  تاـیآ  زا  يرایــسب  رد  ادـخ  یمتح  هدــعو ي 
 …{ /54 و جح  ، 104/ لحن

.{ 11/ نباغت « } ٌمیلَع یَش ٍء  ِّلِکب  ُهَّللا  ُهَْبلَق َو  ِدْهی  ِهَّللِاب  ْنِمْؤی  ْنَم  «َو 

« تساناد زیچ  همه  هب  ادخ  دنک و  یم  تیاده  ار  شبلق  ادخ  دروایب ،  نامیا  ادخ  هب  سک  ره  «و 

اَهُقیِدْصَت َو  ُهاَدَه …  ِِهب  َنَمآ  ْنَم  ُهَّنَأ  ِهِسْفَن  یَلَع  ُهَّللا  یَضَق  لاَق : ُهَّنَأ  ِِهلآ  ِهیَلَع َو  ُهَّللا  یَّلَـص  ِیبَّنلا  ِنَع  ِباَبُّللا ،  ُِّبل  ِیف  يِْدنَواَّرلا  ُبْطُْقلا 
.{ ص 218 ج 11 ،  لئاسولا ،  كردتسم  « } .ُهَْبلَق ِدْهی  ِهَّللِاب  ْنِمْؤی  ْنَم  َو   » ِهَّللا ِباَتک  ْنِم 

: دندومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 

: تسا هیآ  نیا  ادخ  باتک  رد  بلطم  نیا  دیؤم  و  دـنک …  تیادـه  دروآ  نامیا  وا  هب  هک  ار  سک  ره  هک  هدرک  بجاو  دوخ  رب  ادـخ 
« .دنک یم  تیاده  ار  شبلق  ادخ  دروایب ،  نامیا  ادخ  هب  سک  ره  «و 

ینیوکت تیاده  قیداصم 

ملاع رد  يزیچ  تسین  نکمم  .دراد  دوجو  دـتفا  یم  قافتا  دوجو  ملاع  رد  هک  یعیاقو  ماـمت  رد  لاـعتم  دـنوادخ  ینیوکت  رما  هدارا و 
.دشاب قح  ترضح  ینیوکت  رما  هدارا و  تیشم ،  فالخ  هک  دهد  يور 

ٍرَدَق َو ٍهَداَرِإ َو  ٍهَئیِـشَِمب َو  ِْعبَّسلا : ِلاَصِْخلا  ِهِذَِـهب  اَّلِإ  ِءاَمَّسلا  ِیف  َال  ِضْرَْألا َو  ِیف  یَـش ٌء  ُنوکی  َال  َلاَق : ُهَّنَأ  ُماَلَّسلا  ِهیَلَع  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع 
.{ ص 149 ج 1 ،  یفاکلا ،   } .ٍلَجَأ ٍباَتک َو  ٍنْذِإ َو  ٍءاَضَق َو 

: دندومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

باتک و نذا و  ءاـضق و  ردـق و  هدارا و  تیـشم و  اـب  تلـصخ : تفه  نیا  اـب  رگم  دوش  یمن  عقاو  نیمز  رد  هن  نامـسآ و  رد  هن  يزیچ 
.لجا

َداَرَأ َو ُهَّللا َو  َءاَش  اَم  اَّلِإ  یَـش ٌء  ُنوکی  َال  ُلوُقی : ُماَلَّسلا  ِهیَلَع  ٍرَفْعَج  َْنب  یَـسُوم  ِنَسَْحلا  َابَأ  ُْتعِمَـس  َلاَـق : یِمِـشاَْهلا  َمیِهاَْربِإ  ِْنب  ِیلَع  ْنَع 
.{ ص 150 ج 1 ،  یفاکلا ،   } .یَضَق َرَّدَق َو 

رگم دوشن  داجیا  يزیچ  دومرف : یم  هک  مدینش  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  نسحلاوبا  ترـضح  زا  دیوگ : یمـشاه  میهاربا  نب  یلع 
.دهد مکح  دیامن و  يریگ  هزادنا  دنک و  هدارا  دهاوخ و  ادخ  هچنآ 

رد هک  تسا  یعیاقو  روما و  زا  یکی  زین  ندش  ناشیا  تیالو  مالـسلا و  مهیلع  تیب  لها  اب  انـشآ  نتفای و  هار  قح  هب  ندـش و  تیادـه 
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.دشاب یمن  نوریب  یلاعت  قح  هدارا ي  تیشم و  هریاد ي  زا  دهد و  یم  خر  هداد و  خر  ملاع 

ناـشیا و هب  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  ناتـسود  هـک  يدراوـم  ناـیم  رد  میهاوـخب  رگا  تـسا  يرگن  هتوـک  يرکف و  هتوـک  ور  نـیا  زا 
یفرعم مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  ینیوکت  تیاده  قیداصم  ناونع  هب  مینک و  ادج  ار  دروم  دنچ  دنا  هدش  تیادـه  هتفای و  هار  ناشتیالو 

دش و تیاده  ناشیا  تیالو  مالسلا و  مهیلع  تیب  لها  يوس  هب  يا  هویـش  ره  هب  ببـس و  ره  هب  ملاع  ياجک  ره  رد  یـسک  ره  .مییامن 
 ، تشگ شنومنهر  هک  دید  يا  هزجعم  رگا  دش ،  شتیاده  ببـس  تسـشن و  شلد  هب  هک  دروخ  شـشوگ  هب  یمالک  رگا  تفای ،  هار 

رما ادخ و  هدارا ي  تساوخ و  هب  رگم  دشن  تیادـه  دراوم ،  نیا  همه ي  رد  تفای و …  تیادـه  تفریذـپ و  دینـش و  یلالدتـسا  رگا 
ینیوکت تیادـه  قیداصم  زا  تسه ،  ملاع  هشوگ ي  ره  رد  یتیادـه  ره  اذـل  .تشاد  رارق  ماـما  راـیتخا  رد  هک  وا  یتوکلم  ینیوکت و 

قح ترضح  هب  باطخ  هفرع  ردقیلاع  فیرـش و  ياعد  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  .دراد  شقن  نآ  رد  ینیوکت  رما  هدارا و  تسا و 
: دراد یم  هضرع 

.{ ص 349 لامعألا ،  لابقإ   } .ُِملاَعَْملا ُمَُهل  َْتناَبَتْسا  ُثیَح  كَءاَّبِحَأ )  ) ْمُهَتیَدَه يِذَّلا  َْتنَأ 

.دش راکشآ  ناشیارب  اه  هناشن  ات  يدرک  تیاده  ار  تناتسود  هک  يدوب  وت 

ام دراوم ،  نآ  رد  اذل  .تسا  رتمک  ناشدومن  ای  دـنرادن و  یتلاخد  يرهاظ  بابـسا  دراوم ،  زا  یخرب  رد  هکنیا  تسه  هک  يا  هتکن  اما 
دراوم هنوگ  نیا  .مینک  یم  كرد  تیاده  داجیا  رد  ار  وا  ینیوکت  رما  ادخ و  تساوخ  رتشیب  هدـش ،  هتخود  بابـسا  هب  ناممـشچ  هک 

یم رکذ  هنومن  ناونع  هب  ار  دروم  هس  هک  دراد  دوجو  ناشیا  تیالو  هب  ناگتفای  هار  مالـسلا و  مهیلع  تیب  لـها  باحـصا  ناـیم  رد  زین 
: مینک

ٌضِْغبُم َوُه  ٍخَأ َو  ُْنبِإ  ُماَلَّسلا  ِهیَلَع  ِیلَع  یِّبُِحم  ْنِم  ٍلُجَِرل  َناک  ْمُهَراَرْسَأ ،  ُهَّللا  َسَّدَق  اَنِخیاَشَم  ْنِم  ًهَرکاَذُم  اَنْعّمَس  ُِطْبنَتْـسُْملا : ُهَماَّلَْعلا  َلاَق 
ِهیَلَع نینمؤملاریما  َعَم  َناک  َّمَْعلا  َّنَأ  َقَفَّتا  ْنَأ  َیلِإ  ِکلَذـک  یَـضَم  ِهیِّبُِحم و  ْنِم  ُهَلَعْجی  ْنَأ  ُماَلَّسلا  ِهیَلَع  ُْهنِم  ُُبلْطی  َناک  ُماَـلَّسلا َو  ِهیَلَع  َُهل 

َعَجَرَف َو ِهَیلِإ  ُماَلَّسلا  ِهیَلَع  ِیلَع  َرَظَنَف  ِکلَذ ،  ْنِم  ُّمَْعلا  َلَعَْفناَف  ُماَلَّسلا  ِهیَلَع  ِیلَع  یَلَع  اوُمِّلَـسی  َْمل  اوُزاَتْجا َو  اََّمل  ِِهبْحَـص ِو  َعَم  َوُه  ُماَلَّسلا و 
 ، ج 1 هرطقلا ،   } .يَدـَل ِساَّنلا  ِّبَحَأ  ْنِم  َْتنَأ  َنْآلَأ  يِدـْنِع َو  ِساَّنلا  َضَْغبَأ  َْتنک  َلاَق : ُماَـلَّسلا َو  ِهیَلَع  نینمؤملاریما  یَمَدَـق  یَلَع  َّبکَأ 

(.{ 1421 ق مود ،  پاچ  قذاح ،  رشن  طبنتسم ،  دمحا  دیس  مالسلا ،  مهیلع  هرتعلا  یبنلا و  بقانم  راحب  نم  هرطقلا  . - ) ص 25

ترضح نآ  ناتسود  زا  يدرم  مالسلا ،  هیلع  نینمؤملاریما  نامز  رد  هک  میدینـش  نامدیتاسا  ناگرزب و  زا  دیامرف : یم  طبنتـسم  همالع 
مه ار  وا  ردارب  رسپ  ترضح ،  هک  درک  یم  تساوخرد  ناشیا  زا  ترضح  تسود  .تشاد  ینمشد  ترضح  اب  هک  دوب  يردارب  رسپ  ار 

مالـسلا هیلع  نینمؤملاریما  هارمه  ترـضح ) تسود   ) رـسپ نآ  يومع  يزور  تشذگ ،  لاونم  نیدب  یتدـم  .دـنزاس  دوخ  ناتـسود  زا 
رثأتم يو  رادرک  زا  وا  يومع  .دننک  مالـس  ترـضح  رب  هکنیا  نودب  دندرک  روبع  اجنآ  زا  دوخ  ناتـسود  اب  هارمه  شردارب  رـسپ  .دوب 

داتفا و مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  كرابم  ياهاپ  يور  رب  تشگزاب و  رسپ  دندومن ،  رـسپ  نآ  هب  یهاگن  ترـضح  ماگنه  نیا  رد  .دش 
.دیتسه نم  دزن  مدرم  نیرت  بوبحم  زا  امش  نونکا  دیدوب و  نم  دزن  مدرم  نیرت  نمشد  امش  نیا  زا  شیپ  تفگ :

ِْنب ِهَّللا  ِدـْبَع  یَلَع  َنوُعِمَتُْجم  ُساَّنلا  ِقاَّطلا َو  ُبِحاَص  اَنَأ َو  ُماَلَّسلا  ِهیَلَع  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ِهاَفَو  َدـَْعب  ِهَنیِدَْـملِاب  اَّنک  َلاَق  ٍِملاَـس  ِْنب  ِماَـشِه  ْنَع 
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ُهَّنَأ ُماَلَّسلا  ِهیَلَع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  اْوَوَر  ْمُهَّنَأ  ِکلَذ  ُهَْدنِع َو  ُساَّنلا  ِقاَّطلا َو  ُبِحاَص  اَنَأ َو  ِهیَلَع  اَْنلَخَدَف  ِهِیبَأ  َدـَْعب  ِْرمَْألا  ُبِحاَص  ُهَّنَأ  ٍرَفْعَج 
؟ ُبِجَت ْمک  ِیف  ِهاکَّزلا  ِنَع  ُهاَْنلَأَسَف  ُهَابَأ  ُْهنَع  ُلَأْسَن  اَّنک  اَّمَع  ُُهلَأْسَن  ِهیَلَع  اَْنلَخَدَف  ٌهَهاَع ،  ِِهب  ْنکَت  َْمل  اَم  ِرِیبْکلا  ِیف  َْرمَْألا  َّنِإ  َلاَق :

.ٌهَسْمَخ ِنیَتَئاِم  ِیف  َلاَقَف :

؟ ٍهَئاِم یِفَف  اَْنلُقَف :

.ٌفِْصن ِناَمَهْرِد َو  َلاَقَف :

.اَذَه ُهَئِجْرُْملا  ُلوُقَت  اَم  ِهَّللا  َو  اَْنلُقَف :

.ُهَئِجْرُْملا ُلوُقَت  اَم  يِرْدَأ  اَم  ِهَّللا  َو  َلاَقَف : ِءاَمَّسلا  َیلِإ  ُهَدی  َعَفَرَف  َلاَق :

يِرْدَن َال  يَرایَح  َنیکَاب  ِهَنیِدَْملا  ِهَّقِزَأ  ِضَْعب  ِیف  اَنْدَعَقَف  ُلَوْحَْألا ،  ٍرَفْعَج  ُوبَأ  اَنَأ َو  ُهَّجَوَتَن  َنیَأ  َیلِإ  يِرْدَن  َال  ًالاَّلُض  ِهِْدنِع  ْنِم  اَنْجَرَخَف  َلاَق :
.ِجِراَوَْخلا َیلِإ  َِهلِزَتْعُْملا  َیلِإ  ِهیِدیَّزلا  َیلِإ  ِهیِرَدَْقلا  َیلِإ  ِهَئِجْرُْملا  َیلِإ  ُلوُقَن ؛ ُدِصْقَن َو  ْنَم  َال  ُهَّجَوَتَن َو  َنیَأ  َیلِإ 

َناک ُهَّنَأ  ِکلَذ  ِروُْصنَْملا َو  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  ِنویُع  ْنِم  ًانیَع  َنوکی  ْنَأ  ُْتفِخَف  ِهِدـِیب  َیلِإ  ُئِموی  ُُهفِرْعَأ  َال  ًاخیَـش  اًلُجَر  ُتیَأَر  ْذِإ  ِکلَذـک  ُنْحَنَف 
: ِلَوْحَْأِلل ُْتلُقَف  ْمُْهنِم  َنوکی  ْنَأ  ُْتفِخَف  ُهَُقنُع ،  َنُوبِرْـضیَف  ِهیَلَع  ُماَلَّسلا  ِهیَلَع  ٍرَفْعَج  ُهَعیِـش  ْتَقَفَّتا  ِنَم  َیلِإ  َنوُرُْظنی  ُسیِـساَوَج  ِهَنیِدَْملِاب  َُهل 

.کِسْفَن یَلَع  َنیُِعت  ِکلْهَت َو  َال  یِّنَع  َّحَنَتَف  كُدیِری  َال  ِینُدیِری  اَمَّنِإ  کیَلَع َو  یِسْفَن َو  یَلَع  ٌِفئاَخ  یِّنِإَف  َّحَنَت 

یَّتَح ِتْوَْملا  یَلَع  ُْتمَزَع  ْدَـق  ُهُعَْبتَأ َو  ُْتلِز  اَمَف  ُْهنِم ،  ِصُّلَخَّتلا  یَلَع  ُرِدـْقَأ  َال  یِّنَأ  ُْتنَنَظ  یِّنَأ  ِکلَذ  َخـیَّشلا َو  ُْتِعبَت  ٍدـیَِعب َو  َریَغ  یَّحَنَتَف 
.یَضَم ِیناَّلَخ َو  َُّمث  ُماَلَّسلا  ِهیَلَع  ِنَسَْحلا  ِیبَأ  ِبَاب  یَلَع  ِیب  َدَرَو 

َال ِهَئِجْرُْملا َو  َیلِإ  َال  ُْهنِم : ًءاَِدْتبا  ِیل  َلاَقَف  ُماَلَّسلا  ِهیَلَع  یَـسُوم  ِنَسَْحلا  ُوبَأ  اَذِإَف  ُْتلَخَدَف  .ُهَّللا  کَمِحَر  ْلُخْدا  ِیل : َلاَقَف  ِباَْبلِاب  ٌمِداَخ  اَذِإَف 
.َیلِإ َیلِإ  ِجِراَوَْخلا  َیلِإ  َال  َِهلِزَتْعُْملا َو  َیلِإ  َال  ِهیِدیَّزلا َو  َیلِإ  َال  ِهیِرَدَْقلا َو  َیلِإ 

؟ كُوبَأ یَضَم  كاَِدف ! ُْتلِعُج  ُْتلُقَف :

.ْمَعَن َلاَق :

؟ ًاتْوَم یَضَم  ُْتُلق :

.ْمَعَن َلاَق :

؟ ِهِدَْعب ْنِم  اََنل  ْنَمَف  ُْتُلق :

.كاَدَه کیِدْهی  ْنَأ  ُهَّللا  َءاَش  ْنِإ  َلاَقَف :
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.ِهِیبَأ ِدَْعب  ْنِم  ُهَّنَأ  ُمُعْزی  ِهَّللا  َْدبَع  َّنِإ  كاَِدف ! ُْتلِعُج  ُْتُلق :

.ُهَّللا َدَبْعی  َال  ْنَأ  ِهَّللا  ُْدبَع  ُدیِری  َلاَق :

؟ ِهِدَْعب ْنِم  اََنل  ْنَمَف  كاَِدف ! ُْتلِعُج  ُْتُلق : َلاَق :

.كاَدَه کیِدْهی  ْنَأ  ُهَّللا  َءاَش  ْنِإ  َلاَق :

؟ َوُه َْتنَأَف  كاَِدف ! ُْتلِعُج  ُْتُلق : َلاَق :

.ِکلَذ ُلُوقَأ  اَم  َال  َلاَق :

؟ ٌماَمِإ کیَلَع  كاَِدف ! ُْتلِعُج  َُهل : ُْتُلق  َُّمث  َِهلَأْسَْملا  َقیِرَط  ْبِصُأ  َْمل  یِسْفَن : ِیف  ُْتلُقَف  َلاَق :

.َال َلاَق :

ُْتلِعُج َُهل : ُْتُلق  َُّمث  ِهیَلَع  ُْتلَخَد  اَذِإ  ِهِیبَأ  ْنِم  ِیب  ُّلُـحی  َناـک  اَّمِم  َرَثـکَأ  ًهَبیَه  َُهل َو  ًاـماَظْعِإ  َّلَـج  َّزَع َو  ُهَّللا  اَّلِإ  ُمَْـلعی  اـَل  یَـش ٌء  ِینَلَخاَدَـف 
؟ كَابَأ ُلَأْسَأ  ُْتنک  اَّمَع  ُکلَأْسَأ  كاَِدف !

.ُْحبَّذلا َوُهَف  َتْعَذَأ  ْنِإَف  ْعُِذت ،  َال  ْرَبُْخت َو  ْلَس  َلاَقَف :

.ُفَْزنی َال  ٌرَْحب  َوُه  اَذِإَف  ُُهْتلَأَسَف 

؟ َناَْمتْکلا یَلَع  َتْذَخَأ  ْدَق  کَیلِإ َو  ْمُهوُعْدَأ  ْمِهَیلِإ َو  یِْقلُأَف  ٌلاَّلُض ،  کِیبَأ  ُهَعیِش  ُکتَعیِش َو  كاَِدف ! ُْتلِعُج  ُْتُلق :

.ِهِْقلَح َیلِإ  ِهِدِیب  َراَشَأ  ُْحبَّذلا َو  َوُهَف  اوُعاَذَأ  ْنِإَف  َناَْمتْکلا ،  ِهیَلَع  ْذُخ  ِهَیلِإ َو  ِْقلَأَف  ًادْشُر  ُْهنِم  َتْسَنآ  ْنَم  َلاَق :

؟ كَءاَرَو اَم  ِیل : َلاَقَف  َلَوْحَْألا ،  ٍرَفْعَج  َابَأ  ُتیِقَلَف  ِهِْدنِع  ْنِم  ُتْجَرَخَف  َلاَق :

.ِهَّصِْقلِاب ُُهْتثَّدَحَف  يَدُْهلا ،  ُْتُلق :

ِهیَلَع َلَخَد  ْنَم  ُّلکَف  ًاجاَْوفَأ  َساَّنلا  اَنیَِقل  َُّمث  ِهَماَمِْإلِاب  ِهیَلَع  اَعَطَق  ُهاَلََئَس َو  ُهَماَلک َو  اَعِمَـس  ِهیَلَع َو  اَلَخَدَف  ٍریَِـصب  َابَأ  َلیَـضُْفلا َو  اَنیَِقل  َُّمث  َلاَق :
َّنَأ َِربْخُأَف  َساَّنلا ؟ َلاَح  اَم  َلاَق : ِکلَذ  يَأَر  اَّمَلَف  ِساَّنلا ،  َنِم  ٌلـِیلَق  اَّلِإ  ِهَیلِإ  ُلُخْدـی  اـَل  ِهَّللا  ُدـْبَع  یَِقب  َُهباَحْـصَأ َو  ٍراَّمَع َو  َهَِفئاَـط  اَّلِإ  َعَطَق 

.{ ص 353 ج 1 ،  یفاکلا ،   } .ِینُوبِرْضِیل ٍدِحاَو  َریَغ  ِهَنیِدَْملِاب  ِیل  َدَْعقَأَف  ٌماَشِه : َلاَق  .َساَّنلا  ْکنَع  َّدَص  ًاماَشِه 

رفعج نب  هللا  دبع  درگ  مدرم  میدوب و  هنیدم  رد  قاطلا  بحاص  نم و  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  تداهـش  زا  دعب  دیوگ : ملاس  نب  ماشه 
دندوب شدزن  مدرم  یلاح  رد  میتفر  وا  شیپ  قاطلا  بحاص  اب  نم  دنتـسناد ،  یم  شردپ  زا  دعب  ِماما  رمالا و  بحاص  ار  وا  هتفرگ و  ار 
تماما رما  هدومرف : ترـضح  نآ  هک  دندرک  یم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هک  دندوب  هدش  عمج  يو  درگ  ور  نآ  زا  مدرم  ، 
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ام دوب .) بویعم  يرکف  تهج  زا  مه  یندب و  تهج  زا  مه  هللادبع  هتبلا   ) دشابن وا  رد  یبیع  هکنیا  طرـش  هب  دـسر  یم  رتگرزب  رـسپ  هب 
؟ دوش یم  بجاو  مهرد  دنچ  رد  تاکز  میدیسرپ  اذل  میسرپب ،  وا  زا  میدیسرپ  یم  شردپ  زا  هک  ار  یلئاسم  ات  میتفر  شدزن  مه 

.داد ار  نآ  مهرد  جنپ  دیاب  هک  مهرد  تسیود  رد  تفگ :

؟ روطچ مهرد  دص  رد  میتفگ :

.مین مهرد و  ود  تفگ :

! دنیوگ یمن  يزیچ  نینچ  مه  هئجُرم  دنگوس  ادخ  هب  میتفگ :

.دنیوگ یم  هچ  هئجرم  مناد  یمن  نم  ادخ  هب  تفگ : درک و  دنلب  نامسآ  يوس  هب  ار  شتسد  هللادبع 

ور اجک  هب  میتسناد  یمن  میدـمآ ،  نوریب  ناریح  هارمگ و  وا  دزن  زا  قاطلا ) نمؤم  هب  فورعم  لوحا :(  رفعج  وبا  نم و  دـیوگ : ماـشه 
هب .میتفگ  یم  میروآ ،  يور  هک  هب  میورب و  اجک  میتسناد  یمن  میتسشن ،  هنیدم  ياه  هچوک  زا  یکی  رد  نادرگرس  نایرگ و  میروآ ، 

!؟ جراوخ هب  ای  هلزتعم و  هب  ای  هیدیز  هب  ای  هیردق  هب  ای  میئارگ  هئجرم 

ياهـسوساج زا  هک  مدیـسرت  درک ،  یم  هراشا  نم  تمـس  هب  تسد  اب  هک  مدـید  متخانـش  یمن  هک  ار  يدرم  ریپ  میدوب  لاح  نیمه  رد 
رب مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  نایعیـش  دننیب  دندوب  نآ  یپ  رد  هک  تشاد  ییاهـسوساج  هنیدم  رد  وا  اریز  دـشاب ،  یـسابع  روصنم 
هب ور  نیا  زا  دشاب ،  اهنآ  زا  یکی  درم  ریپ  نیا  هک  مدیـسرت  نم  اذل  دننزب ،  ار  وا  ندرگ  ات  دننک  یم  ادیپ  رظن  قافتا  یـسک  هچ  تماما 

تکاله هب  اـت  وش  رود  نم  زا  ار ،  وت  هن  دـهاوخ  یم  ارم  درم  ریپ  نیا  مناـساره ،  وت  رب  دوخ و  رب  نم  هک  وش  رود  نم  زا  متفگ : لوحا 
.ینکن کمک  تیدوبان  هب  دوخ  تسد  هب  یتفین و 

شلابند هتـسویپ  موش ،  صالخ  وا  زا  مناوت  یمن  مدرک  یم  نامگ  مداتفا ،  هار  هب  درم  ریپ  لابند  هب  نم  دش و  رود  نم  زا  یکدـنا  سپ 
.تفر تشاذگ و  اهنت  ارم  سپس  .درب  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  نسحلا  وبا  هناخ ي  ِرد  ارم  ات  مدوب  هداد  گرم  هب  نت  متفر و  یم 

ار مالـسلا  هیلع  یـسوم  نسحلاوبا  ترـضح  .مدش  دراو  نم  .دنک  تمحر  تیادخ  امرفب ،  تفگ : نم  هب  دـمآ و  رد  ِمد  یمداخ  هاگان 
هب هن  هلزتـعم و  يوس  هب  هن  هیدـیز  يوس  هب  هن  هیردـق  يوس  هب  هن  ورب  هئجرم  يوس  هب  هن  دوـمرف : میوـگب  يزیچ  نم  هکنآ  یب  مدـید ، 

.نم يوس  هب  نم ،  يوس  هب  هکلب ]  ، ] جراوخ يوس 

؟ تشذگرد تردپ  مدرگ ،  تیادف  مدرک : ضرع 

: دندومرف

.يرآ

؟ درک تافو  مدرک : ضرع 
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: دندومرف

.يرآ

؟ تسیک ام  ماما  وا ،  زا  سپ  متفگ :

: دندومرف

.دنک یم  تیاده  دنک ،  تیاده  ارت  دهاوخب  ادخ  رگا 

.دشاب یم  شردپ  زا  دعب  ماما  وا  هک  درادنپ  یم  هللا  دبع  مدرگ ،  تیادف  متفگ :

: دندومرف

.دوشن تدابع  ادخ  دهاوخ  یم  هللا  دبع 

؟ تسیک ناتردپ  زا  سپ  ام  ماما  مدرگ ،  تیادف  متفگ :

: دندومرف

.دنک یم  تیاده  دنک ،  تیاده  ارت  دهاوخب  ادخ  رگا 

؟ دییامش مدرگ ،  تیادف  مدرک : ضرع 

: دندومرف

.میوگ یمن  ار  نیا  نم  هن ، 

؟ دیراد یماما  امش  مدرگ ،  تیادف  مدرک : ضرع  سپس  متفرن ،  تسرد  ار  شسرپ  هار  نم  متفگ : دوخ  اب 

: دندومرف

.هن

یمن لجوزع  يادخ  زج  یسک  هک  داتفا  ملد  رد  یتمظع  ترضح  نآ  تبیه  تشادگرزب و  زا  هاگنآ  تسا ) ماما  وا  دوخ  هک  مدیمهف  )
تردپ زا  هچنآ  مسرپب  امـش  زا  مدرگ ،  تیادف  متفگ : سپـس  .داتفا  یم  ملد  رد  شردپ  تمدخ  ندیـسر  ماگنه  هچنآ  زا  رتشیب  دناد ، 

؟ مدیسرپ یم 

.تسا حبذ  شا  هجیتن  ینک  شاف  رگا  نکم ،  شاف  یلو  يوش  ربخ  اب  ات  سرپب  دومرف :
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.متفای نارکیب  ییایرد  ار  ناشیا  مدرک و  لاؤس  ترضح  نآ  زا  سپس 

دیا هتفرگ  نم  زا  هک  ینامتک  دهعت  دوجو  اب  دننادرگرس ،  یهارمگ  رد  ناتردپ  نایعیش  امش و  نایعیـش  مدرگ ،  تیادف  مدرک : ضرع 
؟ منک توعد  امش  يوس  هب  منیبب  ار  ناشیا  رگا 

: دندومرف

هجیتن دـنک ،  شاف  رگا  هک  دـنک  نامتک  نک  طرـش  وا  اب  وگب و  وا  هب  ار  بلطم  یتفایرد ،  ار  شتماقتـسا  دـشر و  هک  اهنآ  زا  سک  ره 
(. دومرف شیولگ  هب  هراشا  تسد  اب  و   ) تسا حبذ  شا 

؟ دوب ربخ  هچ  تفگ : مدروخرب ،  لوحا  رفعج  وبا  هب  مدش و  جراخ  ترضح  نآ  دزن  زا  نم 

.متفگ شیارب  ار  ناتساد  هاگنآ  تیاده ،  متفگ :

.دندرک نیقی  شتماما  هب  دندرک و  لاؤس  شترـضح  زا  دندیـسر و  ترـضح  تمدخ  مه  ناشیا  میدـید ،  ار  ریـصبوبا  لیـضف و  سپس 
هورگ رگم  درک  نیقی  شتماما  هب  دیسر  ترـضح  تمدخ  سک  ره  میدرک ،  یم  ییامنهار  میدید و  یم  هتـسد  هتـسد  ار  مدرم  سپس 

هچ رد  مدرم  تفگ : دـید  نینچ  نوچ  تفر ،  یمن  هللادـبع  دزن  یـسک  مدرم ،  زا  یمک  دادـعت  زج  رگید  .شناتـسود  یطاباس و  رامع 
! دننزب ارم  ات  تشامگ  هنیدم  رد  ار  رفن  دنچ  وا  دیوگ : ماشه  .تشادزاب  وت  زا  ار  مدرم  ماشه  هک  دنداد  ربخ  وا  هب  دنلاح !؟

ِمَزَْتلُْملِاب ُْتقَّلَعَتَف  یَـش ٌء  يِرْدَص  ِیف  َجَلَخ  َهکَِمب  ُتْرِـص  اَّمَلَف  ِلاَْحلا ،  ْکِلت  یَلَع  ُتْجَجَح  ًاِفقاَو َو  ُْتنک  َلاَق : ِهَریِغُْملا  ِْنب  ِهَّللا  ِدـْبَع  ْنَع 
َهَنیِدَْملا ُتیَتَأَف  ُماَلَّسلا ،  ِهیَلَع  اَضِّرلا  ِیتآ  ْنَأ  یِـسْفَن  ِیف  َعَقَوَف  ِنایْدَْألا » ِریَخ  َیلِإ  ِینْدِشْرَأَف  ِیتَداَرِإ ،  ِیتَِبلَط َو  َتِْملَع  ْدَق  َّمُهَّللا  : » ُْتُلق َُّمث 

.ِباَْبلِاب ِقاَرِْعلا  ِلْهَأ  ْنِم  ٌلُجَر  كَالْوَِمل  ُْلق  ِماَلُْغِلل : ُْتُلق  ِِهباَِبب َو  ُْتفَقَوَف 

.ِهَریِغُْملا َْنب  ِهَّللا  َْدبَع  ای  ْلُخْدا  ِهَریِغُْملا ،  َْنب  ِهَّللا  َْدبَع  ای  ْلُخْدا  ُلوُقی  َوُه  ُهَءاَِدن َو  ُْتعِمَسَف  َلاَق :

.ِِهنیِِدل كاَدَه  كَءاَعُد َو  ُهَّللا  َباَجَأ  ْدَق  ِیل : َلاَق  َیلِإ  َرَظَن  اَّمَلَف  ُْتلَخَدَف 

.{ ص 355 ج 1 ،  یفاکلا ،   } .ِهِْقلَخ یَلَع  ُُهنیِمَأ  ِهَّللا َو  ُهَّجُح  کَّنَأ  ُدَهْشَأ  ُْتلُقَف :

( مبهذم هب  عجار   ) ملد رد  یکـش  مدیـسر ،  هکم  هب  هک  نیمه  متفر ،  جـح  هب  هک  مدوب  بهذـم  یفقاو  نم  دـیوگ : هریغم  نب  هللا  دـبع 
هدینابسچ اجنآ  هب  ار  مکش  هنیـس و  تسا  بحتـسم  هک  ادخ  هناخ ي  رد  دوسالا و  رجح  نیب  راوید   } مزتلم هب  ار  مدوخ  درک ،  ناجلخ 

داتفا ملد  هب  سپ  نک ، » تیاده  اهنید  نیرتهب  هب  ارم  یناد ،  یم  ارم  هدارا ي  تساوخ و  وت  ایادخ ! : » متفگ مدینابـسچ و  { .دننک اعد  و 
تیاقآ هب  متفگ : ناشیا  مالغ  هب  مداتـسیا و  ترـضح  هناخ ي  برد  مدمآ و  هنیدـم  هب  .مورب  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  تمدـخ  هک 

.تسا هناخ  رد  رب  قارع  لها  زا  يدرم  وگب 

: دندومرف یم  هک  مدینش  ار  ترضح  يادص  هاگان  دیوگ :
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! هریغم نب  هللا  دبع  يا  امرفب  هریغم ! نب  هللا  دبع  يا  امرفب 

: دندومرف دندید  ارم  ترضح  ات  .مدش  دراو 

.دومرف تتیاده  شدوخ  نید  هب  درک و  تباجا  ار  تیاعد  ادخ 

.شقلخ رب  وا  نیما  ادخ و  تجح  دییامش  هک  مهد  یم  یهاوگ  متفگ :

رمألا حور  هطساو ي  هب  تیاده  . 3

: تسا هدافتسا  لباق  لیذ  ثیدح  زا  هک  تسا  ییانعم  هدش  رکذ  رما  هب  تیاده  يارب  هک  یموس  يانعم 

: ُماَلَّسلا ِهیَلَع  ٍرَفْعَج  ُوبَأ  َلاَق  انِْرمَِأب » َنوُدْهی  ًهَِّمئَأ  ْمُهاْنلَعَج  َو  : » َّلَج َّزَع َو  ِِهلْوَق  ِیف  ُماَلَّسلا  ِهیَلَع  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  ْنَع  َهَزْمَح  ِیبَأ  ْنَع 

.{ ص 322 هرهاظلا ،  تایآلا  لیوأت   } .ْمِهِروُدُص ِیف  ِحْوَّرلِاب  ْمِهَیلِإ  یَحوی  ُماَلَّسلا  اَهیَلَع  َهَمِطاَف  ِْدلُو  ْنِم  َهَِّمئَْألا  ِینْعی 

: دندومرف انِْرمَِأب ، » َنوُدْهی  ًهَِّمئَأ  ْمُهاْنلَعَج  َو  : » هیآ هرابرد ي  هک  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  رقابلا  رفعجوبا  ترضح  لوق  زا  هزمحوبا 

.دنک یم  یحو  ناشیا  ياه  هنیس  رد  ار  حور  دنوادخ  دنا ،  مالسلا  اهیلع  همطاف  نادنزرف  زا  هک  یناماما  ینعی 

؟ تسیچ دنک  یم  یحو  ناماما  هنیس ي  رد  ادخ  هک  حور ،  نیا  زا  دوصقم 

: تسا هدش  رکذ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  صخش  هرابرد ي  بلطم  نیا  میرک ،  نآرق  رد 

انِدابِع َو ْنِم  ُءاشَن  ْنَم  ِِهب  يدْهَن  ًارُون  ُهاْنلَعَج  ْنکل  ُنامیْإلا َو  ُباتْکلا َو َال  اَم  يرْدَـت  َْتنک  ام  انِْرمَأ  ْنِم  ًاحوُر  کَیلِإ  انیَحْوَأ  ِکلذـک  «َو 
.{ 52 يروش ،  « } .ٍمیقَتْسُم ٍطارِص  یلِإ  يدْهََتل  کَّنِإ 

ار نآ  ام  یلو  تسیچ ،  ناـمیا  تسیچ و  باـتک  یتسناد  یم  هچ  وت  میدرک و  یحو  تیوس  هب  ار  دوخ  رما  زا  یحور  اـم  نینچنیا ،  «و 
طارـص يوـس  هب  اـعطق  وـت ،  اـنامه  مینک و  تیادـه  میتـساوخ  هک  ار  نامناگدـنب  زا  سک  ره  نآ  هلیـسو ي  هب  هک  میداد  رارق  يروـن 

« .ینک یم  تیاده  میقتسم 

ثعاـب دـهد و  یم  میلعت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  متاـخ  ربماـیپ  هـب  هـک  یحور  زا  دـهد ،  یم  ربـخ  یگرزب  رایـسب  تـقیقح  زا  هـیآ  نـیا 
نیا زا  اما  .تسا  هدشن  هتفگ  حور  نیا  زا  ینخس  تایآ  زا  کیچیه  رد  رگید  ناربمایپ  هرابرد ي  .ددرگ  یم  ترـضح  نآ  يرگتیاده 

طوبرم هک  عراضم  هغیص ي  هب  نآ  هرابرد ي  اریز  .تسین  هدافتـسا  لباق  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هب  نآ  صاصتخا  مه ،  هیآ 
« .انِدابِع ْنِم  ُءاشَن  ْنَم  ِِهب  يدْهَن  ًارُون  ُهاْنلَعَج  : » هدومرف تسا  هدنیآ  لاح و  هب 

هدیزگرب ي ناگدنب  يرایـسب ،  تایاور  تایآ و  لیلد  هب  وا ،  زا  سپ  تسا و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  دوخ  دابع ،  نیا  نیلوا 
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.دندنمرهب حور  نآ  زا  زین  ناشیا  دنشاب و  یم  بانج  نآ  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  هیرذ و  ادخ 

َْتنک ام  انِْرمَأ  ْنِم  ًاحوُر  کَیلِإ  انیَحْوَأ  ِکلذـک  َو  : » َیلاَعَت كَراَبَت َو  ِهَّللا  ِلْوَق  ْنَع  ُماَلَّسلا  ِهیَلَع  ِهَّللا  ِدـْبَع  َابَأ  ُْتلَأَس  َلاَق : ٍریَِـصب  ِیبَأ  ْنَع 
ِهیَلَع ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  َعَم  َناک  َلِیئاکیِم ،  َلِیئَْربَج َو  ْنِم  ُمَظْعَأ  َّلَج ،  َّزَع َو  ِهَّللا  ِْقلَخ  ْنِم  ٌْقلَخ  َلاَق : ُنامیِْإلا » َال  ُباتْکلا َو  اَم  يِرْدَت 

.{ ص 273 ج 1 ،  یفاکلا ،   } .ِهِدَْعب ْنِم  ُماَلَّسلا  ُمِهیَلَع  ِهَِّمئَْألا  َعَم  َوُه  ُهُدِّدَسی َو  ُهُِربْخی َو  ِِهلآ  َو 

: دندومرف .مدیسرپ  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  روکذم ) هیآ ي   … ) هیآ ي هرابرد ي  دیوگ  ریصبابا 

هیلع و هللا  یلص  ادخ  لوسر  هارمه  دشاب ،  یم  لیئاکیم  لیئربج و  زا  رتگرزب  هک  تسا  لجوزع  يادخ  ناگدیرفآ  زا  يا  هدیرفآ  حور 
.دشاب یم  مه  يو  زا  سپ  ناماما  هارمه  تشاد و  یم  شراوتسا  داد و  یم  ربخ  وا  هب  دوب و  هلآ 

: ُماَلَّسلا ِهیَلَع  لاق  و 

.{ ص 273 ج 1 ،  یفاکلا ،   .ِ } ْمُهُدِّدَسی ِهَِّمئَْألا  َعَم  َوُه  ِِهلآ َو  ِهیَلَع َو  ُهَّللا  یَّلَص  ٍدَّمَُحم  ِریَغ  یَضَم  ْنَّمِم  ٍدَحَأ  َعَم  ْنکی  َْمل 

: دندومرف و 

.دراد یم  راوتسا  ار  ناشیا  تسا و  همئا  هارمه  وا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  اب  زج  هدوبن  ناگتشذگ  زا  يدحا  اب  حور  نآ 

: تسا توکلم  زا  رما و  ملاع  زا  هک  یحور  ینعی  رمألا  حور  .تسا  هدش  رمألا  حور  هب  ریبعت  حور ،  نیا  زا  تایاور  تایآ و  رد 

.{ 85 ءارسا ،  « } یِّبَر ِْرمَأ  ْنِم  ُحوُّرلا  ُِلق  ِحوُّرلا  ِنَع  کَنُولَئْسی  «َو 

« .تسا نم  راگدرورپ  رما  زا  حور  وگب : دننک ،  یم  لاؤس  حور  هرابرد ي  وت  زا  «و 

ٌْقلَخ َلاَق : یِّبَر » ِْرمَأ  ْنِم  ُحوُّرلا  ُِلق  ِحوُّرلا  ِنَع  کَنُولَئْـسی  : » َّلَج َّزَع َو  ِهَّللا  ِلْوَق  ْنَع  ُماَلَّسلا  ِهیَلَع  ِهَّللا  ِْدبَع  َابَأ  ُْتلَأَس  َلاَق : ٍریَِـصب  ِیبَأ  ْنَع 
 ، یفاکلا  } .ِتوکَلَْملا َنِم  َوُه  ُماَلَّسلا َو  ُمِهیَلَع  ِهَِّمئَْألا  َعَم  َوُه  ِِهلآ َو  ِهیَلَع َو  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ِلوُسَر  َعَم  َناک  َلِیئاکیِم ،  َلِیئَْربَج َو  ْنِم  ُمَظْعَأ 

.{ ص 273 ج 1 ، 

: دندومرف .مدیسرپ  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  روکذم ، ) هیآ ي   … ) هیآ ي هرابرد ي  دیوگ : ریصبابا 

زا وا  تسا و  مالـسلا  مهیلع  همئا  هارمه  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هارمه  هک  لیئاکیم  لیئربج و  زا  رتگرزب  تسا  یقولخم  وا 
.تسا توکلم  ملاع 

هک دشاب  نیا  دوصقم  دننک و  یم  تیاده  ادخ  رما  طسوت  مالسلا  مهیلع  همئا  دوش : هتفگ  هک  تسا  حیحـص  مه  یبدا  دعاوق  تهج  زا 
هب مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  هک  تسنیا  رما  هب  تیادـه  موس  ياـنعم  نیا  رباـنب  .دـننک  یم  تیادـه  تسادـخ  رما  زا  هک  یحور  طـسوت 

.دنا هتشگ  تما  نیا  يداه  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  سپ  هک  تسا  رمألا  حور  هطساو ي 
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هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هب  عجار  اهنت  میرک  نآرق  رد  لاـعتم  دـنوادخ  هک  تسنیا  دـسرب  رظن  هب  تسا  نکمم  هک  یلاکـشا 
ود رد  انِْرمَِأب » َنوُدـْهی   » ریبعت رگا  .دوب  ناشیا  هب  حور  نیا  صاصتخا  رگنایب  زین  تایاور  هتفگ و  رمألا  حور  زا  نخـس  ناشیا  تیب  لها 
اب تسا -  نیـشیپ  ناربمایپ  تماما  هرابرد ي  روکذـم  هیآ ي  ود  هک  ور  نآ  زا  دـشاب -  هتـشاد  رمـألا  حور  هب  هراـشا  روکذـم ،  هیآ ي 

.دبای یم  تافانم  تما  نیا  ناماما  ربمایپ و  هب  رمألا  حور  صاصتخا 

صوصخ رد  هک  درادن  یلاکـشا  چیه  اذـل  تسا و  تماما  يانعم  فرعم  فصو  انِْرمَِأب » َنوُدـْهی   » ریبعت هک  تسنیا  لاکـشا  نیا  خـساپ 
.دشاب قدص  لباق  تشاد ) نیشیپ  ناربمایپ  تماما  رد  هک  ییانعم  زا   ) رتارف ییانعم  اب  زین  تماما  زا  يرتالاب  هبترم ي 

موس هیآ ي 

هراشا

هیآ رد  هک  تسا  لاعتم  دنوادخ  شیامرف  نیا  هدـش  حرطم  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  يرگتیادـه  نأش  زین ،  نآ  رد  هک  يرگید  هیآ ي 
: دیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  یبن  هب  باطخ  لیذ  ي 

.{ 7 دعر ،  « } ٍداه ٍمْوَق  ِّلِکل  ٌرِْذنُم َو  َْتنَأ  امَّنِإ  »

« تسا يا  هدننک  تیاده  ار  یموق  ره  یتسه و  يا  هدنهد  میب  رِذنُم و  وت  هک  تسین  نیا  زج  »

یلوسر ره  رد  راذنا  نأش  .تسا  نتشاد  رذح  رب  ندناسرت و  نداد و  رادشه  راطخا و  يانعم  هب  تسا و  تلاسر  نأش  نیرتمهم  راذنا ، 
 ، دهد تراشب  اهنت  ار  شموق  ات  میداتسرف  ار  لوسر  نالف  هدومرفن  نآرق  رد  اجک  چیه  دنوادخ  تسا ؛ رتمهم  رایـسب  تراشب  نأش  زا  ، 

اهنت دـنوادخ ،  يددـعتم ،  تایآ  رد  اما  .هدـش  حرطم  شرانک  رد  زین  راذـنا  نأش  هدـش  حرطم  لوسر  يارب  تراشب  نأش  اـج  ره  هکلب 
هکنیا ياـج  هب  تاـیآ ،  زا  یخرب  رد  یتح  .تسا  هدرواـین  ناـیم  هب  تراـشب  زا  ینخـس  هدرک و  رکذ  شنـالوسر  يارب  ار  راذـنا  نأـش 

.{ 23 فرخز ،  72 و  تافاص ،  34 و 44 ،  أبس ،   } .میداتسرف هدنهد ) راذنا  رِذنم :(  ای  ریذن  هدومرف  میداتسرف  یلوسر  دیامرفب 

تسا هدوب  نآرق  قیرط  زا  ترضح ،  نآ  رد  راذنا ،  تراشب و  ِتلاسر  هک  هدومرف  نایب  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دروم  رد 
(: دراد تایآ  رد  يرتشیب  هولج ي  راذنا  نأش  زین ،  ناشیا  دروم  رد  هتبلا  هک  )

.{ 1 ناقرف ،  « } ًاریذَن َنیَملاْعِلل  َنوکِیل  ِهِْدبَع  یلَع  َناقْرُْفلا  َلََّزن  يذَّلا  كَرابَت  »

« دشاب هدنهد  رادشه  نایناهج  يارب  ات  درک  لزان  ار  لطاب  قح و  هدننک ي  ادج  دوخ  هدنب ي  رب  هکنآ  تسا  هدنیاپ  ریخرپ و  »

.{ 19 ماعنأ ،  « } ِِهب ْمکَرِْذنُِأل  ُنآْرُْقلا  اَذه  َیلِإ  یِحوُأ  «َو 

« .مهد میب  ار  امش  ات  تسا  هدش  یحو  نم  رب  نآرق  نیا  «و 

.{ 12 فاقحأ ،  « } َنینِسْحُْمِلل يرُْشب  اوُمَلَظ َو  َنیذَّلا  َرِْذنِیل  اِیبَرَع  ًاناِسل  ٌقِّدَصُم  ٌباتک  اذه  »
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يا هدژم  ار  ناراکوکین  دهد و  رادـشه  دـندرک  متـس  هک  ار  یناسک  ات  تسا ،  هدـننک  قیدـصت  هک  تسا  یبرع  نابز  هب  یباتک  نیا  «و 
« .دشاب

دروم هیآ ي  رد  ناشیا  ور  نیا  زا  .دنشاب  یم  تما  هب  نتم  نیا  غالبا  لوئسم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  .تسا  راذنا  باتک  نآرق 
 ، تیادـه نأش  هب  تبـسن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دوجو  رد  یهلا ) تایآ  غالبا  اب   ) راذـنا نأش  .دـنا  هدـش  هدـیمان  رِذـنُم »  ، » ثحب

: تشاد دهاوخ  لابند  هب  ترضح  نآ  يارب  قفا  ود  رد  ار  تیاده  نأش  دراد و  تلاصا 

يارب دش  یم  لزان  بانج  نآ  رب  تلاسر ،  نارود  لوط  رد  جیردت  هب  هک  ار  راذـنا ) نتم  یهلا :(  تایآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  . 1
: دندش یم  تیاده  تایآ  شریذپ  اب  تما  دومن و  یم  توالت  تما 

« َنیرِذـْنُْملا َنِم  اَنَأ  امَّنِإ  ْلـُقَف  َّلَـض  ْنَم  ِهِسْفَِنل َو  يدَـتْهی  اـمَّنِإَف  يدَـتْها  ِنَمَف  َنآْرُْقلا  اَُوْلتَأ  ْنَأ  َنیِملْـسُْملا َو  َنِم  َنوکَأ  ْنَأ  ُتِْرمُأ  َو  »… 
.{ 91 و 92 لمن ،  }

ره هتفای و  تیاده  دوخ  دوس  هب  دریذپ  تیاده  هک  ره  سپ  .منک  توالت  ار  نآرق  هکنیا  مشاب و  وا  میلست  هکنیا  هب  مرومأم  نم  و  »… 
« .مناگدنهد رادشه  زا  طقف  نم  وگب : سپ  دوش ،  هارمگ  هک 

ْمُهَّلََعل ِکْلبَق  ْنِم  ٍریذَن  ْنِم  ْمُهاتَأ  ام  ًامْوَق  َرِذـُْنِتل  کِّبَر  ْنِم  ُّقَْحلا  َوُه  َْلب  ُهارَْتفا  َنُولوُقی  ْمَأ  َنیَملاْعلا  ِّبَر  ْنِم  ِهیف  َبیَر  ِباتْکلا ال  ُلیْزنَت  »
.{ 2 و 3 هدجس ،  « } َنوُدَتْهی

هتخاس غورد  هب  ار  نآ  دـنیوگ : یم  ایآ  .تسا  ناـیناهج  راـگدرورپ  فرط  زا  تسین  نآ  رد  یکـش  چـیه  هک  باـتک ،  نداتـسرف  ورف  »
 ، یهد رادـشه  هدـماین  ناشیارب  يا  هدـنهد  میب  وت  زا  شیپ  هک  ار  یمدرم  ات  تسوت  راگدرورپ  بناج  زا  تسا و  قح  نآ  هکلب  تسا ؟

« .دنبای تیاده  هک  دیما 

هک نآرق  لک  زا  هدافتسا  اب  لیزنت ، )  ) دش یم  لزان  مدرم  يارب  جیردت  هب  هک  ار  یتایآ  دنتـشاد  هفیظو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  . 2
: دنیامرف نییبت  تما  يارب  لازنا ، )  ) دوب هدش  لزان  ناشیا  رهطم  دوجو  رب  یعفد  تروص  هب 

.{ 44 لحن ،  « } َنوُرکَفَتی ْمُهَّلََعل  ْمِهَیلِإ َو  َلُِّزن  ام  ِساَّنِلل  َنیَُبِتل  َرکِّذلا  کَیلِإ  اْنلَْزنَأ  «َو 

ینک و نییبت  ناشیارب  هدش  لزان  مدرم  يوس  هب  یجیردـت  تروصب  ار  هچنآ  ات  میداتـسرف  وت  يوس  هب  یعفد  تروصب  ار  نآرق  نیا  «و 
« .دنشیدنیب هک  تسا  دیما 

: دوش یم  تیاده  دبای و  یم  ار  شهار  دراد ،  یم  هضرع  ترضح  نآ  هک  ینییبت  هب  نامیا  شریذپ و  تروص  رد  تما 

.{ 64 لحن ،  « } َنُونِمْؤی ٍمْوَِقل  ًهَمْحَر  يدُه َو  ِهیف َو  اوُفَلَتْخا  يِذَّلا  ُمَُهل  َنیَُبِتل  َّالِإ  َباتْکلا  کیَلَع  اْنلَْزنَأ  ام  «َو 

ینک و ناـیب  ناـشیارب  دـنراد  فـالتخا  نآ  رد  ار  هچنآ  هک  نیا  يارب  رگم  میدرکن  لزاـن  یعفد  تروـصب  وـت  رب  ار  باـتک  نیا  اـم  «و 
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« .دنروآ یم  نامیا  هک  یمدرم  يارب  دشاب  یتمحر  تیاده و 

ناشیا نیببت  دـش و  هداتـسرف  ورف  تما  يارب  یجیردـت  تروصب  نآرق  لک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تایح  لوط  رد  هچ  رگا 
رد يرایـسب  تافالتخا  ینآرق  فراعم  هب  تبـسن  بانج ،  نآ  تلحر  زا  سپ  یلو  دوب ،  تافالتخا  زورب  عنام  یهلا ،  تاـیآ  هب  تبـسن 

هقرف هقرف  عنام  تافالتخا و  شیادیپ  عنام  ییاهنت ،  هب  همه ،  لوبق  دروم  ردصم  عبنم و  هناگی  ناونع  هب  نآرق  دوجو  دـش و  داجیا  تما 
.دشن تما  نتشگ 

؟؟؟ دشاب هدراذگاو  دوخ  لاح  هب  ار  تما  ادخ  تسا  نکمم  یتیعضو  نینچ  رد  ایآ 

رب یـشم  هب  فلکم  ار  تما  نیا  ربماـیپ ،  زا  سپ  میکح ،  دـنوادخ  هک  دوـب  يریبدـت  زا  ندـش  رود  رطاـخ  هب  تاـفالتخا ،  زورب  ریخ ، 
ثرا هب  شا  هدیزگرب  ناگدنب  دزن  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  سپ  ار  ینآرق  قیاقح  ملع  لاعتم  دـنوادخ  .دوب  هدومرف  نآ  ساسا 

یم نییبت  دنمهف و  یم  تسه  هک  هنوگنآ  ار  نآرق  هک  دنا  هدـیزگرب  ناگدـنب  نآ  اهنت  اذـل  ( ، 43/ دعر /31 و 32 و  رطاف كر :  ) داهن
.دننک

یم تیادـه  هتفای و  تاجن  هقرفت  فالتخا و  زا  دروآ ،  نامیا  دینـش و  ار  ناـشیا  نییبت  تفاـی و  ار  هدـیزگرب  ناگدـنب  نآ  یـسک  رگا 
 ): نآرق فراعم  نییبت  ناشیا  راک  تسا ،  مزال  ناشیا  دوجو  یناـمز  هرود و  ره  رد  هک  دنتـسه  یناـسک  هدـیزگرب  ناگدـنب  نآ  .دوش 
( ، 7 دـعر ،   ) ثحب دروم  هیآ ي  رد  هک  دنتـسه  یناـسک  ناـمه  ناگدـنب  نیا  .تسا  نییبـت  نیا  قیرط  زا  تما  تیادـه  و  راذـنا ) نتم 

.تسا هدرک  دای  ناشیا  زا  رگتیاده » «: » ٍداه  » مان اب  دنوادخ 

ِْدنِع ْنِم  ُرِذـْنُْملا  ِِهب  َءاَج  اَِمل  ُنیَبُْملَا  يِداَْهلا : یَنْعَم  ٍداه ؛ » ٍمْوَق  ِّلِکل  ٌرِذـْنُم َو  َْتنَأ  امَّنِإ  : » َیلاَـعَت ِِهلْوَق  ِیف  ُماَـلَّسلا  ِهیَلَع  نینمؤملاریما  َلاَـق 
{ .ینامعن ریسفت  زا  ص 208 ،  ج 5 ،  راونألا ،  راحب   } .ِهَّللا

« ، تسا يا  هدـننک  تیادـه  ار  یموق  ره  یتسه و  يا  هدـنهد  میب  وت  هک  تسین  نیا  زج   » هیآ ي هرابرد ي  مالـسلا  هیلع  ریما  ترـضح 
: دندومرف

.دنک یم  نییبت  هدروآ  ادخ  دزن  زا  هدنهد  راذنا  ار  هچنآ  هک  یسک  ینعی  هدننک  تیاده 

: ُماَلَّسلا ِهیَلَع  ِیلَِعل  ِِهلآ  ِهیَلَع َو  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاَق 

.{ ص 504 نیقیلا ،   } .ِیناَّثلا يِداَْهلا  َْتنَأ 

: دندومرف مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

ناشیا تیاده  یگنوگچ  هک  دندوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دوخ  هدننک  تیاده  نیلوا   ) دیتسه هدـننک  تیادـه  نیمود  امش 
(. دش نایب  نآرق  طسوت 
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: ُماَلَّسلا ِهیَلَع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَِأل  ُْتُلق  َلاَق : ٍریَِصب  ِیبَأ  ْنَع 

ْنِم ْلَه  ٍدَّمَُحم ! َابَأ  ای  يِداَْهلا ،  ُماَلَّسلا  ِهیَلَع  ِیلَع  ُرِْذنُْملا َو  ِِهلآ  ِهیَلَع َو  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاَقَف : ٍداه ، » ٍمْوَق  ِلِکل  ٌرِذـْنُم َو  َْتنَأ  امَّنِإ  »
؟ َمْوْیلا ٍداَه 

.کَیلِإ ْتَِعفُد  یَّتَح  ٍداَه  َدَْعب  ٍداَه  ْمْکنِم  َلاَز  اَم  كاَِدف ،  ُْتلِعُج  یََلب  ُْتُلق :

یَح ُهَّنَکل  ُباَتْکلا َو  َتاَم  ُهیْآلا ،  ِتَتاَم  ُلُجَّرلا  ِکلَذ  َتاَم  َُّمث  ٍلُجَر  یَلَع  ٌهیآ  َْتلََزن  اَذِإ  َْتناـک  َْول  ٍدَّمَُحم ! اـَبَأ  اـی  ُهَّللا  کَـمِحَر  َلاَـقَف :
.{ ص 191 ج 1 ،  یفاک ،   } .یَضَم ْنَمِیف  يَرَج  اَمک  یَِقب  ْنَمِیف  يِرْجی 

ار یموق  ره  یتسه و  يا  هدـنهد  میب  وت  هک  تسین  نیا  زج  : » مدـناوخ ار  هیآ ي  نیا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  يارب  دـیوگ : ریـصب  وبا 
: دندومرف ترضح  تسا ، » يا  هدننک  تیاده 

؟ تسه يرگتیاده  زین  زورما  ایآ  دمحمابا ! يا  .تسا  مالسلا  هیلع  یلع  هدننک  تیاده  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هدنهد  میب 

.تسا هدیسر  امش  هب  ات  هدوب  يرگید  زا  سپ  يا  هدننک  تیاده  هداوناخ  امش  زا  هشیمه  موش ،  تیادف  يرآ  مدرک : ضرع 

: دندومرف

زا مه  هیآ  دریم  یم  درم  نآ  دش و  یم  لزان  يدرم  هراب  رد  يا  هیآ  نوچ  هک  دوب  یم  نینچ  رگا  دمحمابا ،  يا  دنک  تمحر  تیادـخ 
دوـش یم  قـبطنم  ناگدـنامزاب  رب  تسا ؛ هدـنز  هشیمه  نآرق  یلو  دوـب  هدرم  نآرق  هـک  تشادـن ) يرگید  قادـصم  و   ) تـفر یم  نـیب 

.دش یم  قبطنم  ناگتشذگ  رب  هچنانچ 

ماما هکنیا  هب  هجوت  اب  .دشاب  یم  ادـخ  لوسر  زا  سپ  ماما  دوجو  موزل  رگنایب  هک  تسا  یتایآ  زا  یکی  ( 7 دعر ،   ) ثحب دروم  هیآ ي 
هک هنوگنآ  تلاسر ،  ياه  هزومآ  قیاقح  هب  دنهاوخب  ناگدـنیآ  رگا  تسا ،  نآرق ) اهنآ  ردـص  رد  و   ) تلاسر میلاعت  هدـننک ي  نییبت 

ياه هزومآ  ات  تسا  مزال  ماما  دوجو  عقاو  رد  .دـنهاوخب  ماما  زا  ار  نآ  تسرد  نایب  هکنیا  رگم  دـنرادن  يا  هراـچ  دـنبای  تسد  هدوب ، 
مامت و ار  شتلاسر  هک  هدوب  نیا  شا  هفیظو  ربمایپ  .دنامب  ناما  رد  يأر  هب  ریسفت  فیرحت و  زا  دوشن و  فرحنم  دوخ  ریسم  زا  تلاسر 
ره يارب  زین  ناگدنیآ  يارب  .دنک  تیادـه  ار  تما  قیرط  نیا  زا  دـیامرف و  نییبت  شیوخ  تایح  نامز  رد  دـنک و  غالبا  تما  هب  لامک 

نومنهر میقتـسم  طارـص  هب  دناهرب و  فالتخا  زا  ار  تما  هدنام  اج  هب  ربمایپ  يوس  زا  هچنآ  نییبت  اب  ات  داد  رارق  ار  یماما  ادـخ  ینامز 
: میروآ یم  هتشگ  حرطم  نآ  رد  روکذم  بلاطم  هک  ار  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  بتکم  درگاش  زا  يا  هرظانم  اجنیا  رد  .ددرگ 

هرظانم امش  نارای  اب  ات  ما  هدمآ  تفگ : دیسر و  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  تمدخ  ماش  زا  مالـسلا ،  مهیلع  تیب  لها  نافلاخم  زا  يدرم 
: دندومرف وا  هب  ترضح  منک … 

.نک هرظانم  مکح  نب  ماشه  ینعی  ناوج  نیا  اب 
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! سرپب نم  زا  درم  نیا  تماما  هراب  رد  ناوج ! يا  تفگ : ماشه  هب  سپس  .يرآ  تفگ :

ای : » تفگ یماش  هب  سپـس  دیزرل ،  یم  هک  يروط  دش ،  نیگمـشخ  مالـسلا  هیلع  ماما  سدقم  تحاس  هب  تبـسن  وا  یبدا  یب  زا  ماشه 
؟ ناشدوخ هب  تبسن  ناگدیرفآ  ای  تسا  رت  هاوخریخ  شناگدیرفآ  هب  تبسن  تراگدرورپ  ایآ  درم ! يا  اَذَه »!

.تسا رت  هاوخریخ  شتاقولخم  هب  تبسن  مراگدرورپ  هکلب  یماش : - 

؟ تسا هدرک  هچ  مدرم  يارب  یهاوخریخ  ماقم  رد  ماشه : - 

دـهد و تفلا  مه  اـب  ار  ناـشیا  وا  دـندرگن و  فـالتخا  راـچد  دـنوشن و  هورگ  هورگ  اـت  هتـشاد  اـپ  هب  یلیلد  تـجح و  ناـشیا  يارب  - 
.دزاس هاگآ  هدومرف  بجاو  ناشراگدرورپ  هچنآ  هب  ار  ناشیا  دزاس و  راومه  ار  ناشیاه  يراومهان 

؟ تسیک وا  - 

.تسادخ لوسر  - 

؟ تسیک هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  دعب  - 

.تسا تنس  نآرق و  - 

؟ تسا دنمدوس  ام  زورما  ِفالتخا  عفر  يارب  تنس  نآرق و  - 

.يرآ - 

! يدمآ اجنیا  هب  ماش  زا  میراد  وت  اب  هک  یتفلاخم  رطاخ  هب  وت  میراد و  فالتخا  وت  نم و  ارچ  سپ  - 

: دندومرف وا  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دنام ،  شوماخ  یماش 

؟ یهد یمن  باوج  ارچ 

یناعم تنـس  باتک و  تارابع  اریز  تسا ،  تسرداـن  مفرح  دـننک  یم  فـالتخا  عفر  اـم  زا  تنـس  نآرق و  میوگب  رگا  تفگ : یماـش 
نآرق و میـشاب ،  یم  قح  یعدـم  ام  زا  کی  ره  میراد و  فالتخا  میوگب  رگا  و  دوش ) یم  انعم  روج  دـنچ   ) تسا لـمحتم  ار  یفلتخم 

مناوت یم  ار  لالدتـسا  نیمه  مه  نم  یلو  مینک ) یم  هیجوت  شیوخ  عفن  هب  ار  نآ  ام  زا  مادک  ره  هک  اریز   ) دـنهدن يدوس  ار  ام  تنس 
.منک حرطم  ماشه  هیلع  رب 

: دندومرف ترضح 

.تسا راشرس  هک  یمهفب  ات  سرپب  وا  زا 
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؟ ناشدوخ ای  ناشراگدرورپ  تسا : رت  هاوخریخ  ناگدیرفآ  هب  تبسن  یسک  هچ  درم ! يا  تفگ : ماشه  هب  باطخ  یماش 

.تسا رت  هاوخریخ  ناشدوخ  زا  ناشراگدرورپ  ماشه : - 

ناشیا هب  ار  لطاب  قح و  دزاس و  راومه  ناشیراومهان  دنک و  دحتم  ار  ناشیا  هک  تسا  هتـشاد  اپب  ار  یـصخش  راگدرورپ  ایآ  یماش : - 
؟ دیوگ زاب 

؟ زورما ای  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نامز  رد  - 

؟ تسیک زورما  دوب ،  ترضح  نآ  دوخ  هک  ادخ  لوسر  نامز  رد  - 

ثاریم هب  دندرگ  یم  راپسهر  شیوس  هب  وس  ره  زا  و  درک ) مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  هراشا   ) هتسشن دنـسم  رب  هک  یـصخش  نیمه  - 
.دیوگ یم  زاب  ام  يارب  ار  نیمز  نامسآ و  ياهربخ  هتفرگ  شدج  زا  تسد  هب  تسد  شناردپ  زا  هک  یملع 

؟ ممهفب ار  نیا  مناوت  یم  هنوگچ  نم  - 

.سرپب وا  زا  یهاوخ  هچ  ره  - 

مسرپب هک  تسا  نم  رب  يدراذگن ،  یقاب  میارب  يرذع  - 

: دندومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

 … دوب نانچ  نینچ و  مهد ؟ ربخ  ار  تهار  رفس و  شرازگ  یهاوخ  یم  یماش ! يا 

مدروآ مالسا  نونکا  یتفگ ،  تسار  تفگ : یم  یماش  درم  دنداد  یم  ربخ  ترضح  هچ  ره 

: دندومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

یم جاودزا  دـنرب و  یم  ثرا  رگیدـکی  زا  مالـسا  هلیـسو  هب  تسا ،  نامیا  زا  شیپ  مالـسا  يدروآ ،  نامیا  ادـخ  هب  نونکا  هکلب  ریخ ، 
.دنوش یم  هداد  شاداپ  نامیا  هلیسو ي  هب  دننک و 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  تسین و  تدابع  هتـسیاش ي  ادخ  زج  یـسک  هک  مهد  یم  یهاوگ  دیدومرف ،  تسرد  درک : ضرع  یماش 
.{ ص 172 ج 1 ،  یفاک ،   } یتسه وا  يایصوا  نیشناج  وت  تسادخ و  لوسر 

نآرق يوس  هب  تیاده 

هراشا
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اطع مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  هب  ار  نآرق  فئارظ  قیاقد و  مهف  ملع و  لاـعتم  دـنوادخ  .دـننآرق  ملع  ناـثراو  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها 
دهاوخ هضرع  بلطم  نیا  یئاور  ینآرق و  لئالد  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  ملع  تیـصوصخ  هب  طوبرم  تمـسق  رد  هللا  ءاـشنا  هدومرف ، 

باتک فراعم  يوس  هب  دنوش ) اریذـپ  ار  ناشیا  تیادـه  تیالو و  تماما ،  هک  ار  یناسک  ار :(  نانمؤم  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  .دـش 
ناشیا مالک  دننک و  یم  یفرعم  دوخ  تایاور  مولع و  يانبم  عجرم و  ناونع  هب  ار  ادخ  باتک  ناشیا  .دننک  یم  يربهر  تیاده و  ادخ 

.دنراد نآرق  تایآ  زا  یلیلد  دهاش و  ناشمالک  ره  يارب  اذل  .تسا  نآرق  تایآ  نییبت  همه 

: ُماَلَّسلا ِهیَلَع  ٍرَفْعَج  ُوبَأ  َلاَق  َلاَق : ِدوُراَْجلا  ِیبَأ  ْنَع 

ِلاَْقلا َو ِلیِْقلا َو  ِنَع  یَهَن  ِِهلآ  ِهیَلَع َو  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  َلوُسَر  َّنِإ  ِِهثیِدَح : ِضَْعب  ِیف  َلاَق  َُّمث  ِهَّللا  ِباَتک  ْنِم  ِینُولَأْساَف  یَِـشب ٍء  ْمُکْتثَّدَح  اَذِإ 
.ِلاَؤُّسلا ِهَْرثک  ِلاَْملا َو  ِداَسَف 

؟ ِهَّللا ِباَتک  ْنِم  اَذَه  َنیَأ  ِهَّللا ! ِلوُسَر  َْنبا  ای  َُهل : َلیِقَف 

َو .{ 114/ ءاسن « } ِساَّنلا َنَیب  ٍحالْـصِإ  ْوَأ  ٍفوُْرعَم  ْوَأ  ٍهَقَدَِـصب  َرَمَأ  ْنَم  اَّلِإ  ْمُهاوَْجن  ْنِم  ٍرِیثک  ِیف  َریَخ  ـال  : » ُلوُقی َّلَـج  َّزَع َو  َهَّللا  َّنِإ  َلاَـق :
« .ْمکْؤُـسَت ْمَکل  َدـُْبت  ْنِإ  َءایْـشَأ  ْنَـع  اُولَئْـسَت  ـال  : » َلاَـق َو  .{ 5/ ءاـسن « } ًاـماِیق ْمَکل  ُهَّللا  َلَـعَج  ِیتَّلا  ُمَکلاوـْمَأ  َءاـهَفُّسلا  اوـُتُْؤت  ـال  َو  : » َلاَـق

.{ ص 60 ج 1 ،  یفاکلا ،  رد : ثیدح  و  . 101/ هدئام }

: دندومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  دیوگ : دوراج  وبا 

: دندومرف ناشراتفگ  نمض  ترضح  هاگنآ  تسادخ  باتک  ياجک  دیسرپب  نم  زا  متفگ  ناتیارب  یبلطم  یتقو 

.دومرف یهن  لاؤس  يدایز  لام و  ندرک  هابت  وگم و  وگب  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

؟ تسادخ باتک  ياجک  رد  دیدومرف  هک  نیا  ادخ ! لوسر  رسپ  يا  دش : ضرع  ترضح  هب 

: دندومرف

 ، نارگید هب  کمک  هب  رما  هک  یسک  رگم  تسین  يدوس  ریخ و  اهنآ ،  یشوگِرد  ِنانخس  زا  يرایـسب  رد  : » دیامرف یم  لجوزع  يادخ 
هب هداد ،  رارق  امـش  یگدنز  ماوق  هلیـسو  دـنوادخ  هک  ار ،  دوخ  لاوما  : » دـیامرف یم  و  دـنک » مدرم  نایم  رد  حالـصا  ای  کین ،  راک  ای 

« .دینکن لاؤس  دنک  ناتتحاران  دوش  نایع  امش  رب  رگا  هک  یئاهزیچ  زا  : » دیامرف یم  و  دیراپسن » نادرِخ  یب  تسد 

انبم كالم و  ناونع  هب  ار  ادخ  باتک  يددعتم ،  تایاور  رد  هک  دراد  تقباطم  ادخ  باتک  اب  مالـسلا  مهیلع  هللا  لآ  تاملک  نانچ  نآ 
: دنا هدومرف  یفرعم  دوخ  هب  یمالک  باستنا  تحص  صیخشت  يارب 

یِّنَع ْمکَءاَج  اَـم  ُساَّنلا ! اَـهیَأ  اـی  َهکَِمب : ْوَأ  یًنِِمب  ٍهَبْطُخ  ِیف  ِِهلآ  ِهیَلَع َو  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاَـق  َلاَـق : ُماَـلَّسلا  ِهیَلَع  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع 
.{ ص 8 ج 1 ،  یشایعلا ،  ریسفت   } .ُْهُلقَأ ْمَلَف  َنآْرُْقلا  ُِقفاَوی  َال  یِّنَع  ْمکَءاَج  اَم  ُُهْتُلق َو  اَنَأَف  َنآْرُْقلا  ُِقفاَوی 
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: دندومرف هکم  ای  انم  نیمزرس  رد  يا  هبطخ  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح 

نآرق اب  هک  دسرب  امـش  هب  نم  لوق  زا  هچنآ  ما و  هتفگ  ار  نآ  نم  دـشاب  قفاوم  نآرق  اب  هک  دـسرب  امـش  هب  نم  لوق  زا  هچنآ  مدرم ! يا 
.ما هتفگن  ار  نآ  نم  دشابن  قفاوم 

: ُماَلَّسلا ِهیَلَع  ِهَّللا  ِْدبَع  ُوبَأ  َلاَق  َلاَق : ٍِملْسُم  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع 

ْذُخْأَت اَلَف  َنآْرُْقلا  ُِفلاَخی  ٍرِجاَف  ْوَأ  ٍَّرب  ْنِم  ٍهیاَوِر  ِیف  كَءاَج  اَم  ِِهب َو  ْذُـخَف  َنآْرُْقلا  ُِقفاَوی  ٍرِجاَف  ْوَأ  ٍَّرب  ْنِم  ٍهیاَوِر  ِیف  كَءاَج  اَم  ُدَّمَُحم ! اـی 
.{ ص 8 ج 1 ،  یشایعلا ،  ریسفت   } .ِِهب

: دندومرف مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  دیوگ : ملسم  نب  دمحم 

زا هک  یتیاور  ره  ریذـپب و  ار  نآ  تشاد  یناوخمه  نآرق  اـب  هک  دیـسر  وت  هب  يراکدـب  اـی  راـکوکین  قیرط  زا  هک  یتیاور  ره  دـمحم !
.ریذپم ار  نآ  تشادن  یناوخمه  نآرق  اب  هک  دیسر  وت  هب  يراکدب  ای  راکوکین  قیرط 

ریـسفت  } .ٌلِطَاب َوُهَف  ِهَّللا  ُباَتک  ُُهقِّدَـصی  َال  ٍثیِدَـح  ْنِم  اَّنَع  ْمکاَتَأ  اَم  ُلوُقی : ُماَلَّسلا  ِهیَلَع  ِهَّللا  ِدـْبَع  َابَأ  ُْتعِمَـس  َلاَق : يِدَـسَْألا  ٍبیَلک  ْنَع 
.{ ص 9 ج 1 ،  یشایعلا ، 

: دندومرف یم  هک  مدینش  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  دیوگ : يدسا  بیلک 

تیب لها  زا  هدوب و  یلعج  ینعی   ) تسا لطاب  نآ  سپ  دـنکن ،  قیدـصت  ار  نآ  ادـخ  باتک  هک  دـسرب  امـش  هب  اـم  لوق  زا  یثیدـح  ره 
(. دشاب یمن  مالسلا  مهیلع 

تیاده زا  تیمورحم  هجیتن ي  يأر ،  هب  ریسفت 

نییبت زا  دندماین و  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  غارـس  نیودت ،  تایآ  رد  ادـخ  دارم  تفایرد  يارب  نآرق و  فراعم  مهف  يارب  هک  یناسک 
ینادان لهج و  هب  دنتـساوخ  یمن  نوچ  دندناماو و  نآرق  فراعم  مهف  رد  دنتـشگ ،  مورحم  تیاده  نیا  زا  دندشن و  رادروخرب  ناشیا 

فیرحت لماع  دـنتخاس و  فرحنم  شریـسم  زا  ار  نآرق  هنوگنیا  دـندرک و  انعم  دوخ  رظن  يأر و  رباـنب  ار  نآرق  دـننک ،  فارتعا  دوخ 
: دندیدرگ تایآ  نیا  قادصم  هتسب و  غورد  ادخ  هب  عقاو  رد  هدش و  نآرق  يونعم 

.{ 144/ ماعنا « } َنیِملاَّظلا َمْوَْقلا  يِدْهی  َهَّللا ال  َّنِإ  ٍْملِع  ِریَِغب  َساَّنلا  َّلِضِیل  ًابِذک  ِهَّللا  یَلَع  يرَْتفا  ِنَّمِم  ُمَلْظَأ  ْنَمَف  »

هاگچیه دنوادخ  دزاس !؟ هارمگ  لهج  يور  زا  ار  مدرم  ات  ددنب ،  یم  غورد  ادخ  رب  هک  سک  نآ  زا  تسا  رتراکمتس  یسک  هچ  سپ  »
« دنک یمن  تیاده  ار  نارگمتس 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  .دـشاب  ترتع  هب  کسمت  اب  هارمه  نآرق ،  هب  کسمت  هک  تسنیا  نآرق  طسوت  ندـش  تیادـه  طرش 
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: دندومرف نیلقث  ثیدح  رد 

.{ ص 415 ج 2 ،  یفاکلا ،  «: } اَمِِهب ُْمتکَّسَمَت  ْنِإ  اَم  يِدَْعب  اوُّلِضَت  َْنل  »

« .دییوج کسمت  ود  نآ  هب  هک  یتروص  رد  دش  دیهاوخن  هارمگ  زگره  »

باتک رد  هر )  ) ینیما همـالع ي   } نیقیرف تاـیاور  تداهـش  هب  خـیرات و  تداهـش  هب  دـندز ،  ِهَّللا » ُباَـتک  اَُنبْـسَح   » زا مد  هک  یناـسک 
جارختسا تنس  لها  بتک  زا  ادخ ،  باتک  هب  تبسن  ار  نامثع  رمع و  لهج  زا  يدراوم  ات 145  ص 133  ج 6 ،  ریدغلا ،  هیامنارگ ي 

هطرو ي هب  ار  نارگید  مه  دنتشگ و  هارمگ  دوخ  مه  هدش ،  يأر  هب  ریـسفت  راچد  هدش  مورحم  نآرق  قیاقح  زا  { .تسا هدومن  هئارا  و 
.دندنار یهارمگ 

: دنیوگ یم  قح  ترضح  هب  باطخ  دنا  هدش  هارمگ  اهنآ  طسوت  هک  یناسک  تمایق  زور  رد 

.{ 29/ تلصف « } َنیلَفْسَْألا َنِم  انوکِیل  انِماْدقَأ  َتْحَت  امُْهلَعَْجن  ِْسنِْإلا  ِّنِْجلا َو  َنِم  انَّالَضَأ  ِنیَذَّلا  اَنِرَأ  انَّبَر  اوُرَفک  َنیذَّلا  َلاق  «َو 

ات میهن  دوخ  ياپ  ریز  ار  اهنآ  ات  هدـب  ناشن  ام  هب  دـندرک  هارمگ  ار  ام  هک  ار  سنا  نج و  زا  رفن ،  ود  نآ  اراگدرورپ ! دـنتفگ : نارفاک  »
!« دنشاب مدرم  نیرت  تسپ  زا 

امُْهلَعَْجن ِْسنِْإلا  ِّنِْجلا َو  َنِم  اناَّلَـضَأ  ِنیَذَّلا  اَنِرَأ  انَّبَر  : » َیلاَعَت كَراَبَت َو  ِهَّللا  ِلْوَق  ِیف  ُماَلَّسلا  ِهیَلَع  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍبیَلک  ِْنب  َهَرْوَس  ْنَع 
ِْملِع ُناَّزَُخل  اَّنِإ  ِءاَمَّسلا َو  ِیف  ِهَّللا  ِْملِع  ُناَّزَُخل  اَّنِإ  ُهَرْوَس  ای  ِهَّللا  ًاثاََلث و  اَمُه  ِهَّللا  اَمُه َو  ُهَرْوَس ! ای  َلاَق : َنِیلَفْسَْألا ، » َنِم  انوکِیل  انِماْدقَأ  َتْحَت 

.{ ص 334 ج 8 ،  یفاکلا ،   } .ِضْرَْألا ِیف  ِهَّللا 

: دندومرف روکذم ) هیآ ي   ) هیآ نیا  هرابرد ي  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دیوگ : بیلک  رسپ  هروس 

میئام هروس ! يا  دنگوس  ادخ  هب  دـندومرف - ار  نیا  هبترم  هس  و  دنتـسه –  ود  نآ  رفن  ود  نآ  زا  دوصقم  دـنگوس ،  ادـخ  هب  هروس ! يا 
.نیمز رد  ادخ  ملع  ناراد  هنازخ  میئام  نامسآ و  رد  ادخ  ملع  ناراد  هنازخ 

ُمُه ِْسنِْإلا ؛ » ِّنِْجلا َو  َنِم  اناَّلَـضَأ  ِنیَذَّلا  اَنِرَأ  : » َیلاَـعَت ِِهلْوَق  ِیف  ُماَـلَّسلا  ِهیَلَع  ِِرقاَْـبلا  ِنَع  ٍساَّبَع َو  ّْنبِا  ْنَع  ٍبَدـْنُج  ِْنب  ِمِساَْـقلا  ِنَع  يِوُر 
.{ ص 39 ج 3 ،  میقتسملا ،  طارصلا   } .ِیناَّثلا ُلَّوَْألا َو 

: دندومرف روکذم ) هیآ ي   ) هیآ نیا  هرابرد ي  زین  مالسلا  هیلع  رقاب  ترضح  هدرک و  تیاور  سابع  نبا  لوق  زا  بدنج  نب  مساق 

.دنتسه یمود  یلوا و  ناشیا 

.{ 68/ توبکنع « } َنیِرفاْکِلل يْوثَم  َمَّنَهَج  یف  َسَیل  ُهَءاج َأ  اََّمل  ِّقَْحلِاب  َبَّذک  ْوَأ  ًابِذک  ِهَّللا  یَلَع  يرَْتفا  ِنَّمِم  ُمَلْظَأ  ْنَم  «َو 

ایآ دـیامن !؟ بیذـکت  هدـمآ  شغارـس  هب  هکنآ  زا  سپ  ار  قح  اـی  هتـسب  غورد  ادـخ  رب  هک  تسا  سک  نآ  زا  رتراکمتـس  یـسک  هچ  »
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»!؟ تسین خزود  رد  نارفاک  هاگیاج 

ِیف َلاَق  ْنَم  ُلوُقی : ِِهلآ  ِهیَلَع َو  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  َلوُسَر  يِّدَـج  ُْتعِمَـس  ْدَـقَف  ِهَرْـصَْبلا : َلْهَأ  َیلِإ  ُماَلَّسلا  ِهیَلَع  ِیلَع  ِْنب  ِنیَـسُْحلا  ِباَـتک  ِیف 
.{ ص 91 دیحوتلا ،   } .ِراَّنلا َنِم  ُهَدَعْقَم  ْأَّوَبَتْیلَف  ٍْملِع  ِریَِغب  ِنآْرُْقلا 

ره دومرف : یم  هک  مدینش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مدج  زا  انامه  هدمآ : هرـصب  یلاها  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  همان ي  رد 
.دنک ایهم  شتآ  يارب  ار  دوخ  هاگنمیشن  دیاب  دیوگب ،  يزیچ  ملع  نودب  نآرق ،  هرابرد ي  سک 

هب ار  ناشیا  رـضحم  رد  یتح  مالـسلا و  مهیلع  همئا  ناـمز  رد  نآرق  يأر  هب  ریـسفت  ناوارف  دراوم  زا  دروم  ود  تمـسق ،  نیا  ناـیاپ  رد 
: مینک یم  رکذ  هنومن  ناونع 

؟ ِهَرْصَْبلا ِلْهَأ  ُهیِقَف  َْتنَأ  ُهَداَتَق ! ای  َلاَقَف : ُماَلَّسلا  ِهیَلَع  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  یَلَع  َهَماَعِد  ُْنب  ُهَداَتَق  َلَخَد  َلاَق : ِماَّحَّشلا  ٍدیَز  ْنَع 

.َنوُمُعْزی اَذکَه  َلاَقَف :

! َنآْرُْقلا ُرِّسَُفت  کَّنَأ  ِینَغََلب  ُماَلَّسلا  ِهیَلَع  ٍرَفْعَج  ُوبَأ  َلاَقَف 

! ْمَعَن ُهَداَتَق : َُهل  َلاَقَف 

: ُماَلَّسلا ِهیَلَع  ٍرَفْعَج  ُوبَأ  َُهل  َلاَقَف 

؟ ٍلْهَِجب ْمَأ  ُهُرِّسَُفت  ٍْملِِعب 

! ٍْملِِعب َال  َلاَق :

: ُماَلَّسلا ِهیَلَع  ٍرَفْعَج  ُوبَأ  َُهل  َلاَقَف 

.ُکلَأْسَأ اَنَأ  َْتنَأ َو  َْتنَأَف  ٍْملِِعب  ُهُرِّسَُفت  َْتنک  ْنِإَف 

! ْلَس ُهَداَتَق : َلاَق 

.{ 18/ أبس « } .َنِینِمآ ًامایَأ  ِیلاَیل َو  اهِیف  اوُریِس  َریَّسلا  اَهِیف  انْرَّدَق  َو  : » ٍإَبَس ِیف  َّلَج  َّزَع َو  ِهَّللا  ِلْوَق  ْنَع  ِینِْربْخَأ  َلاَق :

.ِِهلْهَأ َیلِإ  َعِجْری  یَّتَح  ًانِمآ  َناک  َتیَْبلا  اَذَه  ُدیِری  ٍلاَلَح  ٍءاَرک  ٍهَلِحاَر َو  ٍلاَلَح َو  ٍداَِزب  ِِهتَیب  ْنِم  َجَرَخ  ْنَم  ِکلَذ  ُهَداَتَق : َلاَقَف 

: ُماَلَّسلا ِهیَلَع  ٍرَفْعَج  ُوبَأ  َلاَقَف 

ُقیِرَّطلا ِهیَلَع  ُعَطْقیَف  َتیَْبلا  اَذَه  ُدـیِری  ٍلاَلَح  ٍءاَرک  ٍهَلِحاَر َو  ٍلاَلَح َو  ٍداَِزب  ِِهتَیب  ْنِم  ُلُجَّرلا  ُجُرْخی  ْدَـق  ُهَّنَأ  ُمَْلعَت  ْلَه  ُهَداَتَق ،  ای  َهَّللا  ُکتْدَـشَن 
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؟ ُهُحاِیتْجا اَهِیف  ًَهبْرَض  ِکلَذ  َعَم  ُبَرْضی  ُُهتَقَفَن َو  ُبَهُْذتَف 

.ْمَعَن َّمُهَّللا  ُهَداَتَق : َلاَق 

: ُماَلَّسلا ِهیَلَع  ٍرَفْعَج  ُوبَأ  َلاَقَف 

َتکَلَه ْدَقَف  ِلاَجِّرلا  َنِم  ُهَتْذَخَأ  ْدَق  َْتنک  ْنِإ  َتکَلْهَأ َو  َتکَلَه َو  ْدَقَف  کِسْفَن  ِءاَْقِلت  ْنِم  َنآْرُْقلا  َتْرَّسَف  اَمَّنِإ  َْتنک  ْنِإ  ُهَداَتَق ! ای  کَحیَو 
ُهَّللا َلاَق  اَمک  ُُهْبلَق  اَناَوْهی  اَنِّقَِحب  ًافِراَع  َتیَْبلا  اَذَه  ُموُری  ٍلاَلَح  ٍءاَرک  ٍهَلِحاَر َو  ٍداَِزب َو  ِِهتَیب  ْنِم  َجَرَخ  ْنَم  ِکلَذ  ُهَداَتَق  ای  کَحیَو  َتکَلْهَأ ،  َو 
ْنَم ِیتَّلا  َمیِهاَْربِإ  ُهَوْعَد  ِهَّللا  ُنْحَنَف َو  ِهَیلِإ ،  َلوـُقیَف  َتیَبـْلا  ِنْعی  َْمل  َو  .{ 37/ میهاربا « } ْمِهَیلِإ يِوْهَت  ِساَّنلا  َنِم  ًهَدـِْئفَأ  ْلَعْجاَف  : » َّلَـج َّزَع َو 

.ِهَمایِْقلا َمْوی  َمَّنَهَج  ِباَذَع  ْنِم  ًانِمآ  َناک  ِکلَذک  َناک  اَذِإَف  ُهَداَتَق ! ای  اَلَف ،  اَّلِإ  ُُهتَّجَح َو  ْتَِلُبق  ُُهْبلَق  اَناَوَه 

.اَذکَه اَّلِإ  اَُهتْرَّسَف  َال  ِهَّللا  َمَرَج َو  َال  ُهَداَتَق : َلاَق 

: ُماَلَّسلا ِهیَلَع  ٍرَفْعَج  ُوبَأ  َلاَقَف 

.{ ص 311 ج 8 ،  یفاکلا ،   } .ِِهب َبِطوُخ  ْنَم  َنآْرُْقلا  ُفِْرعی  اَمَّنِإ  ُهَداَتَق ! ای  کَحیَو 

: دندومرف ودب  ترضح  .دیسر  مالسلا  هیلع  رقاب  ترضح  تمدخ  هماعد  رسپ  هداتق  دیوگ : ماحش  دیز 

؟ یتسه هرصب  لها  هیقف  وت  هداتق ! يا 

.دنرادنپ نینچ  تفگ :

: دندومرف

! ینک یم  ریسفت  ار  نآرق  وت  ما  هدینش 

.يرآ تفگ :

: دندومرف

؟ هتسنادن ای  ینک  یم  ریسفت  هتسناد 

.شناد ملع و  رب  انب  ریخ ،  تفگ :

: دندومرف

؟ مسرپب وت  زا  نم  ینک ،  یم  ریسفت  شناد  ملع و  رب  انب  رگا 
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دیسرپب تفگ :

: دندومرف

: دیامرف یم  أبس  هروس ي  رد  هک  لجوزع  يادخ  راتفگ  زا  هد  ربخ  ارم 

« .دینک رفس  ریس و  اهنآ  رد  ناما  نما و  رد  زور  هنابش  میتشاد ،  ررقم  رفس  ریس و  لزانم ،  نآ  نایم  رد  »

هناخ دـصق  هب  لالح  هیارک ي  لالح و  بکرم  لالح ،  هشوت ي  اـب  شا و  هناـخ  زا  هک  تسا  یـسک  هراـبرد ي  هیآ  نیا  تفگ : هداـتق 
.ددرگزاب شا  هداوناخ  دزن  ات  تسا  ناما  رد  یسک  نینچ  دیآ ،  نوریب  هبعک 

: دندومرف ترضح 

نوریب هبعک  دـصق  هب  شا  هناخ  زا  لالح  هیارک ي  بکرم و  لالح و  هشوت  اب  يدرم  اـسب  هک  یناد  یم  اـیآ  ادـخ ،  هب  ار  وت  هداـتق ! يا 
؟ دشاب نآ  رد  شیدوبان  هاگ  هک  دننزب  وا  هب  مه  یکتک  نیا ،  دوجو  اب  دنربب و  ار  وا  هار  یجرخ  ددرگ و  نزهار  راچد  دیآ و 

.تسا نینچنیا  هتبلا  يرآ ،  داد : خساپ  هداتق 

: دندومرف ترضح 

يا و هدرک  كاله  ار  نارگید  مه  هتـشگ و  كـاله  دوخ  مه  يا  هدرک  ریـسفت  دوخ  رظن  رب  اـنب  ار  نآرق  وت  رگا  هداـتق ! يا  وت  رب  ياو 
تسا یسک  هرابرد ي  هیآ  نیا  هداتق ! يا  وت  رب  ياو  يا ،  هدناسر  تکاله  هب  زین  ار  مدرم  هدش و  كاله  زاب  يا ،  هتفرگ  مدرم  زا  رگا 

ام تبحم  لد  رد  دشاب و  انـشآ  ام  قح  هب  تبـسن  دیآ و  نوریب  هبعک  دصق  هب  لالح  هیارک ي  بکرم و  هشوت و  اب  شیوخ  هناخ  زا  هک 
هب لیام  ار  مدرم  زا  یهورگ  ياهلد  و  : » هدومرف مالـسلا ) هیلع  میهاربا  ترـضح  لوق  زا   ) لجوزع يادـخ  هک  ناـنچ  دـشاب ،  هتـشاد  ار 

هیلع میهاربا  ترـضح  ياعد  دنگوس ،  ادخ  هب  سپ  نآ ، » هب  لیام  : » دومرف یم  هن  رگ  تسین و  هبعک  هب  لیم  دوصقم ،  نادرگ ، » اهنآ 
ره هداتق ! يا  تسین ،  هتفریذپ  هن  رگ  تسا و  هتفریذپ  وا  جح  دشاب  هتـشاد  ار  ام  تبحم  لیم و  لد  رد  هک  ره  تسام ،  قح  رد  مالـسلا 

(. تسا نیمه  هدمآ  هیآ  رد  هک  یتینما  زا  دوصقم  و   ) تسا ناما  رد  تمایق  زور  رد  منهج  باذع  زا  دشاب  نینچ  سک 

.درک مهاوخن  ریسفت  وحن  نیدب  زج  ار  هیآ  نیا  رگید  مه  نم  دنگوس  ادخ  هب  راچان  تفگ : هداتق 

: دندومرف ترضح 

.تسا هدش  باطخ  ودب  هک  دمهف  یم  یسک  اهنت  ار  نآرق  هداتق ! يا  وت  رب  ياو 

: َلاَق ِِهلکَأ  ْنِم  ُهَدـی  ُماَـلَّسلا  ِهیَلَع  ُقِداَّصلا  َعَفَر  اَّمَلَف  ُماَـلَّسلا  ِهیَلَع  ٍدَّمَُحم  ِْنب  ِرَفْعَج  ِقِداَّصلا  ِماَـمِْإلا  َعَم  ًاـماَعَط  َلـکَأ  َهَفِینَح  اـَبَأ  َّنَأ  اوُرکَذ 
.ِکلوُسَر ْنِم  ْکنِم َو  اَذَه  َّنِإ  َّمُهَّللا  َنیَِملاْعلا ،  ِّبَر  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا 

( مالسلا مهیلع  ترتع  نآرق و  ياهیگژیو   ) نیلقثلا www.Ghaemiyeh.comصیاصخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 513زکرم  هحفص 99 

http://www.ghaemiyeh.com


؟ ًاکیِرَش ِهَّللا  َعَم  َْتلَعَج  َأ  ِهَّللا ! ِْدبَع  َابَأ  ای  َهَفِینَح : ُوبَأ  َلاَقَف 

ٍعِضْوَم ِیف  ُلوُقی  َو  .{ 74/ هبوت « } ِِهلْـضَف ْنِم  ُُهلوُسَر  ُهَّللا َو  ُمُهانْغَأ  ْنَأ  اَّلِإ  اوُمَقَن  ام  َو  : » ِِهباَتک ِیف  ُلوُقی  َیلاَعَت  َهَّللا  َّنِإَـف  کَـلیَو  َُهل : َلاَـقَف 
.{ 59/ هبوت « } .ُُهلوُسَر ِِهلْضَف َو  ْنِم  ُهَّللا  اَنِیتْؤیَس  ُهَّللا  اَُنبْسَح  اُولاق  ُُهلوُسَر َو  ُهَّللا َو  ُمُهاتآ  ام  اوُضَر  ْمُهَّنَأ  َْول  َو  : » َرَخآ

.ِْتقَْولا اَذَه  ِیف  اَّلِإ  اَمُُهتْعِمَس  َال  ِهَّللا َو  ِباَتک  ْنِم  ُّطَق  اَمُُهتْأَرَق  اَم  یِّنَأَکل  ِهَّللا  َو  َهَفِینَح : ُوبَأ  َلاَقَف 

: ُماَلَّسلا ِهیَلَع  ِهَّللا  ِْدبَع  ُوبَأ  َلاَقَف 

هـیلع و هللا  یلـص   ) دـمحم « } اـُهلاْفقَأ ٍبوـُُلق  یلَع  ْمَأ  : » کِهاَبْـشَأ ِیف  کـِیف َو  َلَْزنَأ  َیلاَـعَت  َهَّللا  َّنـَکل  اَمُهَتْعِمَـس و  اَـمُهَتْأَرَق َو  ْدَـق  یََلب 
.{ ص 36 ج 2 ،  دئاوفلازنک ،  رد  ثیدح  و  . 14/ نیففطم « } .َنُوبِسکی اُوناک  ام  ْمِِهبُوُلق  یلَع  َنار  َْلب  اَّلک  : » َلاَق َو  .{ 24 (/ هلآ

دمح و : » دنتفگ دندیشک  اذغ  زا  تسد  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  یتقو  دش ،  اذغ  مه  قداص  ترـضح  اب  هفینحوبا  هک  هدش  لقن 
« .تسوت لوسر  بناج  زا  وت  يوس  زا  نیا  ایادخ  تسا ،  نایناهج  راگدرورپ  هک  ار  یئادخ  ساپس 

!؟ يداد رارق  کیرش  ادخ  اب  هللادبعابا ! يا  تفگ : هفینحوبا 

: دندومرف ترضح 

لـضف هب  ار  نانآ  شلوسر ،  دـنوادخ و  هک  دـنریگ  یم  ماقتنا  نیا  زا  طقف  اهنآ  : » دـیامرف یم  شباتک  رد  لاـعتم  دـنوادخ  وت ! رب  ياو 
هب تسا و  سب  ار  ام  ادخ  دنیوگب : دنشاب و  یضار  هداد  نانآ  هب  شربمایپ  ادخ و  هچنآ  هب  رگا  : » دیامرف یم  و  دنتخاس » زاین  یب  دوخ ، 

ناونع هب  ترـضح  هک  يا  هیآ  ود  نیا  رد  « } .میبلط یم  ار  وا  ياضر  اهنت  ام  دنـشخب  یم  ام  هب  دوخ  لضف  زا  شلوسر ،  ادخ و  يدوز 
مه لضف ،  ششخب و  زین ،  دندرک  رکذ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هب  اهتمعن  نداد  تبـسن  رب  ینبم  دوخ  مالک  رب  لیلد  دهاش و 

{ .تسا هدش  هداد  تبسن  ادخ  لوسر  هب  مه  ادخ و  هب 

! مدوب هدینشن  هدناوخن و  ادخ  باتک  زا  ار  هیآ  ود  نیا  زگره  نونک  ات  یئوگ  مسق  ادخ  هب  تفگ : هفینح  وبا 

: دندومرف ترضح 

هدز لفق  اهلد  رب  ای  : » هدرک لزان  ار  هیآ  نیا  وت  لاثما  وت و  هراـبرد ي  لاـعتم  دـنوادخ  یلو  يا ،  هدینـش  مه  يا و  هدـناوخ  مه  يرآ ، 
« .تسا هتسشن  ناشیاهلد  رب  يراگنز  نوچ  ناشلامعا  هکلب  دنرادنپ ، ) یم  اهنآ  هک   ) تسین نینچ  : » هدومرف و  هدش »

مراهچ هیآ ي 

مراهچ هیآ ي 

.{ 38/ هرقب « } َنُونَزْحی ْمُه  ْمِهیَلَع َو ال  ٌفْوَخ  الَف  يادُه  َِعبَت  ْنَمَف  يدُه  یِّنِم  ْمکَّنِیتْأی  اَّمِإَف  ًاعیمَج  اْهنِم  اوُِطبْها  اَْنُلق  »
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یـسرت هن  دننک  يوریپ  نم  تیاده  زا  هک  یناسک  سپ  دمآ ،  امـش  يارب  نم  زا  یتیاده  هاگره  دییآ ! دورف  تشهب  زا  یگمه  میتفگ : »
« دنوش نیگمغ  هن  تساهنآ و  رب 

ٌفْوَخ الَف  يادُه  َِعبَت  ْنَمَف  يدُه  یِّنِم  ْمکَّنِیتْأی  اَّمِإَف  : » ِنآرُْقلا ِنِطَاب  ِیف  ِهیْآلا  ِهِذَه  ِریِـسْفَت  ْنَع  ُماَلَّسلا  ِهیَلَع  ٍرَفْعَج  َابَأ  ُْتلَأَس  َلاَق  ٍِرباَج  ْنَع 
« .َنُونَزْحی ْمُه  ْمِهیَلَع َو ال  ٌفْوَخ  الَف  يادُـه  َِعبَت  ْنَمَف  : » ِهِیف ُهَّللا  َلاَق  ُماَـلَّسلا ،  ِهیَلَع  ِیلَع  يَدُْـهلا  ُریِـسْفَت  َلاَـق : َنُونَزْحی » ْمُه  ـال  ْمِهیَلَع َو 

.{ ص 3 ج 1 ،  یشایع ،  ریسفت  }

: دندومرف روکذم ، ) هیآ ي   ) مدیسرپ نآرق  نطاب  رد  هیآ  نیا  ریسفت  هرابرد ي  مالسلا  هیلع  رقاب  ترضح  زا  دیوگ : رباج 

یسرت هن  دننک  يوریپ  نم  تیاده  زا  هک  یناسک  سپ  : » هدومرف وا  هرابرد ي  ادخ  هک  تسا  مالسلا  هیلع  یلع  تیاده ) يدُه :(  ریسفت 
« .دنوش نیگمغ  هن  تساهنآ و  رب 

تیاده طرش  تیعبت ، 

ناونع هب  رگتیاده ،  زا  يوریپ  تیادـه و  زا  تیعبت  هتفر ،  تیادـه  زا  نخـس  اهنآ  رد  هک  يرگید  ددـعتم  تایآ  روکذـم و  هیآ ي  رد 
.تسا هدش  یفرعم  ندش  تیاده  طرش 

: هدرک یفرعم  تیاده  طرش  ناونع  هب  ار  رگتیاده  زا  تیعبت  شناربمایپ ،  زا  نت  ود  لوق  زا  میرک ،  نآرق  رد  لاعتم  دنوادخ 

.{ 43 میرم ،  « } ایِوَس ًاطارِص  كِدْهَأ  ینِْعبَّتاَف  ِکتْأی  َْمل  ام  ِْملِْعلا  َنِم  ینَءاج  ْدَق  یِّنِإ  َِتبَأ  ای  »

هب ار  وت  ات  نک  يوریپ  نم  زا  سپ ،  تسا ،  هدماین  وت  يارب  هک  هدمآ  نم  يارب  یملع  ردپ ! يا  تفگ ): شیومع  هب  میهاربا  ترضح  »)
« .منک تیاده  تسار  یهار 

.{ 38/ رفاغ « } ِداشَّرلا َلیبَس  ْمکِدْهَأ  ِنوُِعبَّتا  ِمْوَق  ای  َنَمآ  يذَّلا  َلاق  «َو 

« منک تیاده  دشر  هار  هب  ار  امش  ات  دینک  يوریپ  ارم  موق  يا  : » تفگ دوب  هدروآ  نامیا  نوعرف ) موق  زا   ) هکنآ «و 

: دیامرف یم  نینچ  شتما  هب  ادخ  رما  هب  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر 

ِِهلوُسَر ِهَّللِاب َو  اُونِمآَف  ُتیمی  ییْحی َو  َوُه  َّالِإ  َهلِإ  ِضْرَْألا ال  ِتاوامَّسلا َو  ْکُلم  َُهل  يذَّلا  ًاعیمَج  ْمکَیلِإ  ِهَّللا  ُلوُسَر  یِّنِإ  ُساَّنلا  اَهیَأ  ای  ُْلق  »
.{ 158/ فارعأ « } َنوُدَتْهَت ْمکَّلََعل  ُهوُِعبَّتا  ِِهتاِملک َو  ِهَّللِاب َو  ُنِمْؤی  يذَّلا  یِّمُْألا  ِیبَّنلا 

یم هدنز  تسین ،  وا  زج  يدوبعم  تسوا ،  زا  نیمز  اهنامسآ و  هک  ییادخ  میامـش ،  همه  هب  اتکی  يادخ  هداتـسرف  نم  مدرم  يا  وگب : »
ار وا  دیروایب و  نامیا  تسا  نمؤم  وا  تاملک  ادخ و  هب  هک  هدـناوخان ،  سرد  ربمایپ  وا  هداتـسرف  ادـخ و  هب  سپ  دـناریم ،  یم  دـنک و 

« .دیوش تیاده  هک  دیاش  دینک  يوریپ 
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تایـصوصخ زا  یکی  رگنایب  هک  لیذ  هیآ ي  هرابرد ي  تسا ،  تیعبت  رگتیادـه ،  تیادـه و  لاـبق  رد  ناـسنا  هفیظو ي  هک  ور  نآ  زا 
: تسا هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تما  نانمؤم 

.{ 157/ فارعأ « } ُهَعَم َلِْزنُأ  يذَّلا  َروُّنلا  اوُعَبَّتا  «َو 

« دندرک يوریپ  دش  لزان  ربمایپ )  ) يو اب  هک  يرون  زا  «و 

: دندومرف هک  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا 

.{ ص 194 ج 1 ،  یفاکلا ،  «: } ُماَلَّسلا ُمِهیَلَع  ُهَِّمئَْألا  نینمؤملاریما َو  ِیلَع  ِعِضْوَْملا  اَذَه  ِیف  ُروُّنلا  »

« .دنشاب یم  مالسلا  مهیلع  ناماما  رگید  یلع و  نینمؤملاریما  اجنیا ،  رد  رون  زا  دوصقم  »

اَنوُِعبَّتَت ْنِإَف  اَنْعِمَـس ؛ ِقِداَّصلا  ِلْوَق  ْنِم  اَنْذَخَأ َو  ِهِمکُح  ْنِم  اَنِْملَع َو  ِهَّللا  ِْملِع  ْنِم  تیب  لها  اَّنِإ  َلاَق : ُماَلَّسلا  ِهیَلَع  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  ْنَع  ٍِرباَج  ْنَع 
.{ ص 514 تاجردلا ،  رئاصب   } .اوُدَتْهَت

: دندومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ترضح  دیوگ : رباج 

دینک يوریپ  ام  زا  رگا  سپ  میونـش ؛ یم  ار  وگتـسار  راتفگ  میریگ و  یم  وا  مکح  زا  میناد و  یم  ادخ  ملع  زا  هک  میتسه  ینادـناخ  ام 
.دیبای یم  تیاده 

مجنپ هیآ ي 

« ًاریـصَم ْتَءاـس  َمَّنَهَج َو  ِِهلُْـصن  یَّلَوَـت َو  اـم  ِهِّلَوـُن  َنینِمْؤُْـملا  ِلـیبَس  َریَغ  ْعـِبَّتی  يدُْـهلا َو  َُهل  َنیَبَـت  اـم  ِدـَْعب  ْنـِم  َلوُـسَّرلا  ِِققاـشی  ْنَـم  «َو 
.{ 115/ ءاسن }

هک هار  نامه  هب  ار  وا  ام  دیامن ،  يوریپ  نانمؤم  هار  زج  یهار  زا  دنک و  تفلاخم  ربمایپ  اب  تیاده ،  ندش  راکـشآ  زا  دعب  هک  یـسک  »
« دراد يدب  هاگیاج  مینک و  یم  لخاد  خزود  هب  میرب و  یم  دور  یم 

ُثَعْـشَْألا َو َلاَقَف  ٌّبَض  اَِنب  َّرَم  ِسَرَْفلِاب ،  ِهَفوْکلا  ِرْهَِظب  اَّنک  اَذِإ  یَّتَح  ِیلَجَْبلا  ٌریِرَج  ُثَعْـشَْألا َو  اَنَأ َو  ُتْجَرَخ  َلاَق : ِراَْـصنَْألا  َنِم  ٍلُـجَر  ْنَع 
َلاَقَف .ُماَلَّسلا  ِهیَلَع  ِیلَِعل  َلاَق  يِراَْصنَْألا  َجَرَخ  اَّمَلَف  ُماَلَّسلا  ِهیَلَع  ٍِبلاَط  ِیبَأ  ِْنب  ِیلَع  یَلَع  ًافاَلِخ  َنِینِمْؤُْملا !» َریِمَأ  ای  کـیَلَع  ُماَـلَّسلا  : » ٌریِرَج

: ُماَلَّسلا ِهیَلَع  ِیلَع 

.{ ص 275 ج 1 ،  یشایع ،  ریسفت  « } .یَّلَوَت ام  ِهِّلَُون  : » ُلوُقی َوُه  ِهَّللا َو  َیلِإ  ُعَمْسَت  اَم  َأ  ِهَمایِْقلا ،  َمْوی  اَمُهُماَمِإ  َوُهَف  اَمُهْعَد 

باطخ ریرج  ثعشا و  .درک  روبع  ام  شیپ  زا  يرامـسوس  .میدش  جراخ  هفوک  زا  یلََجب  ریرج  ثعـشا و  نم و  دیوگ : راصنا  زا  يدرم 
دمآ و نانآ  شیپ  زا  يراصنا  درم  .دوب  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  اب  تفلاخم  ناشدصق  نینمؤملا !» ریما  يا  وت  رب  مالس  : » دنتفگ وا  هب 
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: دندومرف ترضح  .تفگ  ار  ارجام  دیسر و  ترضح  تمدخ 

دور یم  هک  هار  نامه  هب  ار  وا  : » دیامرف یم  ادخ  هک  يدینـشن  ایآ  تسا ،  ود  نآ  ماما  تمایق  زور  رد  رامـسوس  نامه  نک ،  ناشیاهر 
« .میرب یم 

مشش هیآ ي 

.{ 30/ فارعأ « } َنوُدَتْهُم ْمُهَّنَأ  َنُوبَسْحی  ِهَّللا َو  ِنوُد  ْنِم  َءاِیلْوَأ  َنیطایَّشلا  اوُذَخَّتا  ُمُهَّنِإ  َُهلالَّضلا  ُمِهیَلَع  َّقَح  ًاقیرَف  يدَه َو  ًاقیرَف  »

دنتفرگ و دوخ  ناتـسرپرس  ادخ  ياج  هب  ار  نیطایـش  نانآ  اریز  دش ،  ققحم  ناشیا  رب  یهارمگ  یهورگ ،  درک و  تیاده  ار  یهورگ  »
« دنا هدش  تیاده  هک  دنرادنپ  یم 

ُمِهیَلَع َّقَح  ًاقیِرَف  يدَـه َو  ًاـقیِرَف  : » َیلاَـعَت ِِهلْوَق  ِیف  َلاَـق  ُهَّنَأ  ُماَـلَّسلا  ِهیَلَع  ِِرقاَْـبلا  ِیلَع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  نع  ِیثیَّللا  َقاَحْـسِإ  ِیبَأ  ْنَع 
 ، عئارـشلا للع  « } .َنوُدَتْهُم ْمُهَّنَأ  َنُوبَـسْحی  َو   » ِّقَْحلا ِهَِّمئَأ  َنوُد  ِرْوَْجلا  َهَِّمئَأ  ِینْعی  ِهَّللا » ِنوُد  ْنِم  َءاِیلْوَأ  َنیِطایَّشلا  اوُذَـخَّتا  ُمُهَّنِإ  َُهلالَّضلا 

.{ ص 610 ج 2 ، 

رب یهارمگ  یهورگ ،  درک و  تیاده  ار  یهورگ   » دنوادخ شیامرف  نیا  هرابرد ي  مالسلا  هیلع  رقاب  ترضح  دیوگ : یثیل  قاحـساوبا 
: دندومرف دنتفرگ » دوخ  ناتسرپرس  ادخ  ياج  هب  ار  نیطایش  نانآ  اریز  دش ،  ققحم  ناشیا 

« .دنا هدش  تیاده  هک  دنرادنپ  یم  و   » دنتفرگ دوخ  یلو  قح  ناماما  ياج  هب  ار  روج  ناماما 

متفه هیآ ي 

.{ 181/ فارعأ « } َنُولِدْعی ِِهب  ِّقَْحلِاب َو  َنوُدْهی  ٌهَّمُأ  انْقَلَخ  ْنَّمِم  «َو 

« دنیامن یم  تلادع  يارجا  قح  هب  دننک و  یم  تیاده  قح  هب  یهورگ  میدیرفآ ،  هک  اهنآ  زا  «و 

روط هب  هیآ  نیا  رد  هکنیا  .دنشاب  یم  قح  رب  هک  دنتسه  یهورگ  امتح  قح ،  ترـضح  ناگدیرفآ  نایم  رد  هک  تسنیا  رگنایب  هیآ  نیا 
هتـشاد و یقادـصم  یناـمز  ره  رد  هک  تسا  یهلا  یتنـس  نوناـق و  بلطم  نیا  دوش  یم  مولعم  میدـیرفآ ، » هک  اـهنآ  زا  : » هدـمآ قـلطم 

: تسا هدش  ناونع  بلطم  نیمه  تحارص ،  هب  زین  یسوم  ترضح  موق  هرابرد ي  هک  نانچ  .تشاد  دهاوخ 

.{ 159/ فارعأ « } َنُولِدْعی ِِهب  ِّقَْحلِاب َو  َنوُدْهی  ٌهَّمُأ  یسُوم  ِمْوَق  ْنِم  «َو 

« دنیامن یم  تلادع  يارجا  قح  هب  دننک و  یم  تیاده  قح  هب  یهورگ  یسوم  موق  زا  «و 

: دندومرف هک  هدش  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ناسل  زا  بلطم  نیا  زین  نیقیرف  یئاور  بتک  رد 

؛ ًهَقِْرف َنیِْعبَس  ِنیَتَْنثا َو  یَلَع  ْتَقَرَْتفا  یَسیِع  َهَّمُأ  َّنِإ  ِراَّنلا و  ِیف  َنُوقاَْبلا  ٌهیِجاَن َو  ٌهَقِْرف  ًهَقِْرف ؛ َنیِْعبَـس  يَدْحِإ َو  یَلَع  ْتَقَرَْتفا  یَـسُوم  َهَّمُأ  َّنِإ 
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ِنَم ِهَّللا  َلوُسَر  ای  َلاَقَف  ِراَّنلا  ِیف  َنُوقاَْبلا  ٌهیِجاـَن َو  ٌهَقِْرف  ًهَقِْرف ؛ َنیِْعبَـس  ٍثاََـلث َو  یَلَع  ُقِرَتْفَتَـس  ِیتَّمُأ  َّنِإ  ِراَّنلا و  ِیف  َنُوقاَْـبلا  ٌهیِجاـَن َو  ٌهَقِْرف 
ص ج 7 ،  قحلا ،  قاقحا  ص 331 ،  قحلا ،  جهن  ص 430 ،  ج 2 ،  فئارط ،   } .ُکباَحْـصَأ ِهیَلَع َو  َْتنَأ  اَِمب  کِّسَمَتُْملا  َلاَق  یِجاَّنلا 

.{ 185

کی هک  دندش  هورگ  ود  داتفه و  یسیع  تما  .دنـشتآ  رد  نارگید  تاجن و  لها  هقرف  کی  هک  دندش  هقرف  کی  داتفه و  یـسوم  تما 
رد نارگید  تاجن و  لها  هقرف  کی  هک  دـش  دـنهاوخ  هقرف  هس  داتفه و  نم  تما  يدوز  هب  دنـشتآ و  رد  نارگید  تاـجن و  لـها  هقرف 

: دندومرف دبای ؟ یم  تاجن  یسک  هچ  ادخ  لوسر  يا  دیسرپ : مالسلا ) هیلع  یلع  ترضح   ) .دوب دنهاوخ  شتآ 

.دینآ رب  تنارای  وت و  هچنآ  هب  دیوج  کسمت  هک  یسک 

ِیَنب ْنِم  اًلُجَر  َنیِْعبَـس  َّنَأ  ٍدَّمَُحم  َابَأ  ای  َتِْملَع  اَم  َأ  ٍریَِـصب : ِیبَِأل  َلاَق  ُهَّنَأ  ُماَـلَّسلا  ِهیَلَع  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  َناَمیَلُـس  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع 
ْمُهَّنَِأل َهَِضفاَّرلا  یَسُوم  ِرکْسَع  ِیف  اوُّمُسَف  ُهاَدُه  ْمَُهل  َناَبَتْسا  اََّمل  یَسوُِمب  اوُقِحَلَف  ْمُُهلاَلَض  ْمَُهل  َناَبَتْـسا  اََّمل  ُهَمْوَق  َنْوَعِْرف َو  اوُضَفَر  َلِیئاَرْـسِإ 

.اَمِِهتیِّرُذ َنوُراَه َو  یَسوُِمل َو  ًاّبُح  ْمُهَّدَشَأ  ًهَداَبِع َو  ِرکْسَْعلا  ِکلَذ  ِلْهَأ  َّدَشَأ  اُوناک  َنْوَعِْرف َو  اوُضَفَر 

ْمَُهل َمْسِالا  یَسُوم  َتَْبثَأَف  .ُهایِإ  ْمُُهْتلََحن  ِِهب َو  ْمُُهتیَّمَـس  ْدَق  یِّنِإَف  ِهاَرْوَّتلا ،  ِیف  َمْسِالا  اَذَه  ْمَُهل  ِْتْبثَأ  ْنَأ  یَـسُوم  َیلِإ  َّلَج  َّزَع َو  ُهَّللا  یَحْوَأَف 
.ُهوُمکَلََحن یَّتَح  َمْسِالا  اَذَه  ْمَکل  َّلَج  َّزَع َو  ُهَّللا  َرَخَذ  َُّمث 

ِهیَلَع َو ُهَّللا  یَّلَص  ْمکِیبَن  تیب  لها  َعَم  ُْمْتبَعَْشناَف  ٍهَبْعُش  َّلک  اُوبَّعَشَت  ٍهَقِْرف َو  َّلک  ُساَّنلا  َقَرَْتفا  َّرَّشلا ،  ُُمتْـضَفَر  َریَْخلا َو  اوُضَفَر  ٍدَّمَُحم ! َابَأ  ای 
ْنِم ُلَّبَقَتُْملا  َنُوموُحْرَْملا  ِهَّللا  ُْمْتنَأَف َو  اوُرِْشبَأ  َُّمث  اوُرِْـشبَأَف  ُهَّللا  َداَرَأ  ْنَم  ُْمتْدَرَأ  ْمَکل َو  ُهَّللا  َراَتْخا  ِنَم  ُْمتْرَتْخا  اُوبَهَذ َو  ُثیَح  ُْمْتبَهَذ  ِِهلآ َو 

.ٍهَئیَس ْنَع  َُهل  ْزَواَجَتی  َْمل  ٌهَنَسَح َو  ُْهنِم  ْلَّبَقَتی  َْمل  ِهَمایِْقلا  َمْوی  ِهیَلَع  ُْمْتنَأ  اَِمب  َّلَج  َّزَع َو  َهَّللا  ِتْأی  َْمل  ْنَم  ْمِکئیِسُم  ْنَع  ُزَواَجَتُْملا  ْمِکنِسُْحم َو 
.{ ص 33 ج 8 ،  یفاکلا ،  }

: دندومرف ریصبابا  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  دیوگ : شردپ  لوق  زا  نامیلس  نب  دمحم 

كرت ار  اهنآ  دـش  نشور  ناشیارب  شموق  نوعرف و  یهارمگ  یتقو  لیئارـسا ،  ینب  زا  رفن  داـتفه  هک  یناد  یمن  رگم  دـمحم ،  اـبا  يا 
هب یسوم  ترضح  رکشل  نایم  رد  ببس ،  نیمه  هب  دنتسویپ ،  وا  هب  دش  نشور  ناشیارب  یـسوم  ترـضح  تیاده  هک  نیمه  دندرک و 
هب تبسن  دندرک و  یم  تدابع  نارگید  زا  شیب  یسوم  ترضح  رکـشل  نیب  رد  اهنآ  .دندش  یم  هدناوخ  هدننک ) كرت  هضفار :( »  » مان

.دنتشاد يرتشیب  تبحم  ناشنادنزرف  نوراه و  یسوم و  ترضح 

مان نیا  ما و  هدیمان  مسا  نیا  هب  ار  نانآ  نم  اریز  نک ،  تبث  اهنآ  يارب  تاروت  رد  ار  مان  نیا  دومرف : یحو  یسوم  ترضح  هب  دنوادخ 
درک هریخذ  امش  يارب  ار  مان  نیا  دنوادخ ،  نآ ،  زا  سپ  دومرف و  تبث  اهنآ  يارب  ار  مان  نیا  زین  یسوم  ترضح  .ما  هدیشخب  اهنادب  ار 

.دومرف اطع  امش  هب  و 

دندش و میسقت  یفلتخم  ياه  هورگ  اه و  هقرف  هب  مدرم  .ار  ّرـش  امـش  دندرک و  كرت  ریخ  تیبلها ) ناتـسود  ریغ   ) نانیا دمحم ،  ابا  يا 
ناتیارب ادخ  هک  ار  یـسک  امـش  .دـنتفر  اهنآ  هک  دـیتفر  یهار  هب  دـیدمآ و  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ناتربمایپ  نادـناخ  هورگ  رد  امش 
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هب .امش  رب  داب  هدژم  مه  زاب  امش و  رب  داب  هدژم  سپ  .دیدش  دوب  هدرک  هدارا  ادخ  هک  یسک  راتساوخ  دیدرک و  باختنا  دوب ،  هدیزگرب 
یمرد ناتناراکدـب  زا  دوش و  یم  هتفریذـپ  امـش  ناراکوکین  رادرک  دـیا ،  هتفرگ  رارق  قح  تمحر  دروم  هک  دییامـش  دـنگوس ،  ادـخ 
دریذپ یم  ار  شکین  رادرک  هن  دنوادخ  دیاینرد ،  راگدرورپ  هاگشیپ  هب  دیراد  امش  هک  يا  هدیقع  نادب  تمایق  زور  سک  ره  .دنرذگ 

.درذگ یمرد  شدب  رادرک  زا  هن  و 

هورگ هقرف و  تیـصوصخ  دـنقح ،  هار  نارگتیادـه  دـش ،  حرطم  اهنآ  زا  یخرب  هک  یتایاور  تایآ و  صن  ربانب  مالـسلا  مهیلع  ناماما 
هیآ قادصم  ناشیا  نایعیش  ناشیا ،  عبت  هب  مالـسلا و  مهیلع  تیب  لها  ًاتلاصا  ینعی  .دنتیاده  لها  هک  تسنیا  ینامز  ره  رد  تاجن  لها 

.دنشاب یم  روکذم  ي 

« ، َنُولِدْعی ِِهب  ِّقَْحلِاب َو  َنوُدْهی  ٌهَّمُأ  انْقَلَخ  ْنَّمِم  َو  : » َّلَج َّزَع َو  ِهَّللا  ِلْوَق  ْنَع  ُماَلَّسلا  ِهیَلَع  ِهَّللا  ِدـْبَع  َابَأ  ُْتلَأَس  َلاَق : ٍناَنِـس  ِْنب  ِهَّللا  ِدـْبَع  ْنَع 
.{ ص 414 ج 1 ،  یفاکلا ،   } .ُهَِّمئَْألا ُمُه  َلاَق :

: دندومرف مدیسرپ ،  روکذم ) هیآ ي   ) لجوزع يادخ  نیا  هرابرد ي  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیوگ : نانس  نب  هللادبع 

.دنتسه همئا  ناشیا 

: ُماَلَّسلا ِهیَلَع  ِیلَع  ْنَع  َناَذاَز  ْنَع 

ْنَّمِم َو  : » َیلاَعَت ُهَّللا  ُمَُهل  َلاَق  َنیِذَّلا  ُمُه  ِهَّنَْجلا َو  ِیف  ٌهَدِـحاَو  ِراَّنلا َو  ِیف  َنوُْعبَـس  ِناَتَْنثا َو  ًهَقِْرف ؛ َنیِْعبَـس  ٍثاََـلث َو  یَلَع  ُهَّمُأـْلا  ِهِذَـه  ُقِرَتْفَت 
.{ ص 389 نیقیلا ،  فشک   } .ِیتَعیِش اَنَأ َو  ْمُه  َو  َنُولِدْعی » ِِهب  ِّقَْحلِاب َو  َنوُدْهی  ٌهَّمُأ  انْقَلَخ 

: دندومرف مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  دیوگ : ناذاز 

هک دنتسه  یناسک  نامه  نانیا  تشهب و  رد  هقرف  کی  دنشتآ و  رد  هقرف  ود  داتفه و  هک  دوش  یم  میسقت  هقرف  هس  داتفه و  هب  تّما  نیا 
یم تلادـع  يارجا  قح  هب  دـننک و  یم  تیادـه  قح  هب  یهورگ  میدـیرفآ ،  هک  اـهنآ  زا  و  : » تسا هدوـمرف  اـه  نآ  ّقـح  رد  دـنوادخ 

.دنتسه نم  نایعیش  نم و  اهنآ  و  دنیامن »

: ُماَلَّسلا ِهیَلَع  نینمؤملاریما  َلاَق  َلاَق : ٍدیَز  ِْنب  َبوُقْعی  ْنَع 

.{ ص 43 ج 2 ،  یشایع ،  ریسفت   } .ِِهلآ ِهیَلَع َو  ُهَّللا  یَّلَص  ٍدَّمَُحم  َهَّمُأ  ِینْعی  َلاَق : َنُولِدْعی » ِِهب  ِّقَْحلِاب َو  َنوُدْهی  ٌهَّمُأ  انْقَلَخ  ْنَّمِم  «َو 

دننک یم  تیاده  قح  هب  یهورگ  میدیرفآ ،  هک  اهنآ  زا  و  : » هیآ هرابرد ي  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  دیوگ : دیز  نب  بوقعی 
: دندومرف دنیامن ، » یم  تلادع  يارجا  قح  هب  و 

.دنشاب یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  تما  دوصقم 

یم لماش  ار  ناناملـسم  همه ي  هدوب و  دراد  هک  یحلطـصم  يانعم  هب  ثیدح  نیا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  تما  ریبعت  ایآ  اما 
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؟ دوش

تـسا قح  رب  یکی  هک  دش  دنهاوخ  هقرف  هس  داتفه و  متما  دنیامرفب : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  درادن  انعم  تروص  نیا  رد 
اتقیقح هک  تسا  تاجن  لها  هقرف ي  کی  ناـمه  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  مـالک  رد  تما  ریبعت  زا  دارم  هکلب  شتآ ! رد  نارگید  و 

رب رگید  دهاش  .دنا  هدش  ادج  تما  زا  عقاو  رد  اه  هقرف  رگید  دنشاب و  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تما  هقرف  کی  نامه  اهنت 
.هلآ هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  قداص  زا  تسا  یمالک  بلطم  نیا 

: ُماَلَّسلا ِهیَلَع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَِأل  ُْتُلق  َلاَق  ٍریَِصب  ِیبَأ  ْنَع 

ِنیَلَقَّثلِاب َنوکِّسَمَتُْملا  َّلَج  َّزَع َو  ِهَّللا  ِْدنِع  ْنِم  ِِهب  َءاَج  اَِمب  اُوقَدَص  َنیِذَّلا  َنُونِمْؤُْملا  َلاَق : ِِهلآ ؟) ِهیَلَع َو  ُهَّللا  یَّلَص  ٍدَّمَُحم  ُهَّمُأ   ) ُُهتَّمُأ ْنَم  … 
اَمُه ًاریِهْطَت َو  ْمُـهَرَّهَط  َسْجِّرلا َو  ُمُْـهنَع  ُهَّللا  َبَـهْذَأ  َنـیِذَّلا  ِهـِتَیب  ِلـْهَأ  ِِهتَْرتِـع  َّلَـج َو  َّزَع َو  ِهَّللا  ِباَـتک  اَـمِِهب  کُّسَمَّتلاـِب  اوُِرمُأ  َنیِذـلا 

.{ ص 94 رابخألا ،  یناعم   } .ُهَدَْعب ِهَّمُْألا  یَلَع  ِناَتَفِیلَْخلا 

؟ دنتـسه یناسک  هچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ترـضح  تما  مدرک … : ضرع  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  هب  دـیوگ : ریـصبابا 
: دندومرف

 ، دنا هتشگ  ود  نآ  هب  کسمت  هب  رومأم  هک  ییاهبنارگ  زیچ  ود  نآ  هب  دندومن و  قیدصت  تسا  هدمآ  ادخ  دزن  زا  ار  هچنآ  هک  ینانمؤم 
كاپ و هدودز و و  نانآ  زا  ار  يدیلپ  دـنوادخ  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نادـناخ  ترتع و  ادـخ و  باتک  دـندز ،  گنچ 

.دنشاب یم  شتما  رب  وا  نیشناج  ربمایپ ،  زا  دعب  ود  نآ  هتخاس و  ناشرهطم 

هیآ ي رد  هک  تسنیا  دنـشاب ،  یم  مالـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  ناتـسود  نایعیـش و  تما ،  نیا  هیجان ي  هقرف ي  هکنیا  رب  رگید  دـهاش 
هب دوخ  یئاور  بتک  زا  يرایـسب  رد  نیقیرف  لقن  رب  اـنب  .تسا و  قح »  » هدـش یفرعم  تلادـع  تیادـه و  روحم  ناونع  هب  هچنآ  هفیرش 

: دندومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  ددعتم ،  ياهدنس 

ص 390 یلا 398 و ج 21 ،  ص 384  یلا 639 و ج 16 ،  ص 623  ج 5 ،  قحلا ،  قاـقحا  كر : «: } ِیلَع َعَم  ُّقَْحلَا  ِّقَْحلا َو  َعَم  ِیلَع  »
.{ ص 381 ص 307 و 308 و ج 23 ،  یلا 396 و ج 23 ، 

« .تسا مالسلا  هیلع  یلع  اب  قح  قح و  اب  مالسلا  هیلع  یلع  »

متشه هیآ ي 

يدْهی ْنَأ  َّالِإ  يِّدِهی  ْنَّمَأ ال  َعَبَّتی  ْنَأ  ُّقَحَأ  ِّقَْحلا  َیلِإ  يدْهی  ْنَمَف  ِّقَْحِلل َأ  يدـْهی  ُهَّللا  ُِلق  ِّقَْحلا  َیلِإ  يدـْهی  ْنَم  ْمِکئاکَرُـش  ْنِم  ْلَه  ُْلق  »
.{ 35/ سنوی « } َنوُمکْحَت َفیک  ْمَکل  امَف 

 ، لاح نیا  اب  ایآ  دنک ،  یم  تیاده  قح  يوس  هب  ادخ  وگب : دنک ؟ تیاده  قح  يوس  هب  هک  تسه  یسک  امـش  ياکرـش  زا  ایآ  وگب : »
رگم درب  یمن  ییاج  هب  هار  شدوخ  هک  یسک  ای  دننک و  شیوریپ  مدرم  هک  تسا  رتراوازـس  دنک  یم  تیاده  قح  يوس  هب  هک  یـسک 
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»؟ دینک یم  مکح  هنوگچ  هدش و  هچ  ار  امش  سپ  .دنک  شتیاده  يرگید  هکنآ 

امَف يدـْهی  ْنَأ  اَّلِإ  يِّدِـهی  ْنَّمَأ ال  َعَبَّتی  ْنَأ  ُّقَحَأ  ِّقَْحلا  َیلِإ  يِدـْهی  ْنَمَف  َأ  : » ِِهلْوَق ِیف  ُماَلَّسلا  ِهیَلَع  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  ْنَع  ِدوُراَْـجلا  ِیبَأ  ِهیاَوِر  ِیف 
ْنَأ اَّلِإ  يِّدِـهی  َال  ْنَم  اَّمَأ  ِهِدـَْعب و  ْنِم  ِِهلآ  ِهیَلَع َو  ُهَّللا  یَّلَـص  ٍدَّمَُحم  ُلآ  ٌدَّمَُحم َو  ْمُهَف  ِّقَْحلا  َیلِإ  يِدـْهی  ْنَم  اَّمَأَـف  َنوُمکْحَت » َفیک  ْمَکل 

.{ ص 312 ج 1 ،  یمق ،  ریسفت   } .ِهِدَْعب ْنِم  ِِهتَیب  َلْهَأ  ْمِهِریَغ  ٍشیَُرق َو  ْنِم  ََفلاَخ  ْنَم  َوُهَف  يَدْهی 

: دندومرف هک  هدرک  تیاور  روکذم ) هیآ ي   ) هیآ ي هرابرد ي  مالسلا  هیلع  رقاب  ترضح  زا  دوراجلاوبا 

اما دنیوا ،  زا  سپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترـضح  دننک  یم  تیاده  قح  يوس  هب  هک  اهنآ  اما 
اب ربمایپ  زا  سپ  هک  دنتـسه  شیرق  ریغ  شیرق و  زا  یناسک  دنک ،  تیادـه  ار  اهنآ  یـسک  هکنآ  رگم  دـنبای  یمن  تیادـه  هک  یناسک 

.دندرک تفلاخم  وا  نادناخ 

َلَّوَأ َْتناک  ُهَْلبَق َو  َناک  ٌدَحَأ  اَِهب  یَضَق  اَم  ٍهیِضَِقب  ُماَلَّسلا  ِهیَلَع  نینمؤملاریما  یَضَق  ْدََقل  َلاَق : ُماَلَّسلا  ِهیَلَع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍریَِـصب  ِیبَأ  ْنَع 
ِیبَأ َیلِإ  ُْرمَْألا  یَْضفَأ  ِِهلآ َو  ِهیَلَع َو  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َِضُبق  اََّمل  ُهَّنَأ  ِکلَذ  ِِهلآ َو  ِهیَلَع َو  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  َدَْعب  اَِهب  یَـضَق  ٍهیِـضَق 

؟ َرْمَْخلا َْتبِرَش  رکبوبا َأ  َُهل  َلاَقَف  َرْمَْخلا  َبِرَش  ْدَق  ٍلُجَِرب  ِیتُأ  ٍرَکب 

.ْمَعَن ُلُجَّرلا : َلاَقَف 

؟ ٌهَمَّرَُحم یِه  اَهَْتبِرَش َو  َِمل  َو  َلاَقَف :

.اَُهِبنَتْجَأَف ٌماَرَح  اَهَّنَأ  ُمَلْعَأ  َْول  اَهَنوُّلِحَتْسی َو  َرْمَْخلا َو  َنُوبَرْشی  ٍمْوَق  یَناَرْهَظ  َنَیب  ِیلِْزنَم  ُتْمَلْسَأ َو  اََّمل  ِینَّنِإ  َلاَقَف :

!؟ ِلُجَّرلا اَذَه  ِْرمَأ  ِیف  ٍصْفَح  َابَأ  ای  ُلوُقَت  اَم  َلاَقَف : َرَمُع  َیلِإ  رکبوبا  َتَفَْتلاَف  َلاَق :

.اََهل ِنَسَْحلا  ُوبَأ  ٌهَلِضْعُم َو  َلاَقَف :

.ًاِیلَع اََنل  ُعْدا  ُماَلُغ ! ای  ٍرَکب : ُوبَأ  َلاَقَف 

.ِِهلِْزنَم ِیف  ُمکَْحلا  یَتْؤی  َْلب  ُرَمُع : َلاَق 

یَلَع ِِهب  ُروُدـی  ْنَم  ُهَعَم  ْثَْعبا  ٍرَکب : ِیبَِأل  ُماَلَّسلا  ِهیَلَع  ِیلَع  َلاَقَف  ُهَتَِّصق  ِهیَلَع  َّصَْتقاَف  ِلُجَّرلا  ِهَّصِِقب  ُهَرَبْخَأَـف  یِـسِراَْفلا  ُناَْملَـس  ُهَعَم  ُهْوَتَأَـف َو 
.ِهیَلَع یَش َء  اَلَف  ِمیِرْحَّتلا  َهیآ  ِهیَلَع  اَلَت  ْنکی  َْمل  ْنِإَف  ِهیَلَع  ْدَهْشْیلَف  ِمیِرْحَّتلا  َهیآ  ِهیَلَع  اَلَت  َناک  ْنَمَف  ِراَْصنَْألا ،  َنیِرِجاَهُْملا َو  ِِسلاَجَم 

.ُهَلِیبَس یَّلَخَف  ٌدَحَأ  ِهیَلَع  ْدَهْشی  ْمَلَف  ُماَلَّسلا  ِهیَلَع  ِیلَع  َلاَق  اَم  ِلُجَّرلِاب  رکبوبا  َلَعَفَف 

: ُماَلَّسلا ِهیَلَع  ِیلَِعل  ُناَْملَس  َلاَقَف 

.ْمُهَتْدَشْرَأ ْدََقل 
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: ُماَلَّسلا ِهیَلَع  ِیلَع  َلاَقَف 

َفیک ْمَکل  امَف  يدْهی  ْنَأ  اَّلِإ  يِّدِهی  ْنَّمَأ ال  َعَبَّتی  ْنَأ  ُّقَحَأ  ِّقَْحلا  َیلِإ  يِدْهی  ْنَمَف  َأ  : » ْمِهِیف ِیف َو  ِهیْآلا  ِهِذَه  َدیکْأَت  َدِّدَجُأ  ْنَأ  ُتْدَرَأ  اَمَّنِإ 
هدرک و لقن  لامجا  هب  ار  هیضق  نیا  داشرإلا  باتک  رد  دیفم  خیش  ص 249 . ج 7 ،  یفاکلا ،  رد  ثیدح  35 و  سنوی ،  « } .َنوُمکْحَت

{ .هصاخلا هماعلا و  لاجر  نم  ربخلا  ءاج  هدومرف : نآ  هرابرد ي 

: دندومرف هک  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ریصبابا 

نیلوا نیا  دوب و  هدرکن  تواـضق  هنوـگ  نآ  ناـشیا  زا  شیپ  یـسک  هک  دـندرک  یتواـضق  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما  ترـضح  يزور 
رکبوبا دندومرف و  تلحر  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  یتقو  دندومن ؛ هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  سپ  هک  دوب  یتواضق 

؟ يا هدیشون  بارش  دیسرپ : وا  زا  .دندروآ  رکبوبا  دزن  دوب  هدروخ  بارش  هک  ار  يدرم  تسشن  تموکح  دنسم  رب 

.يرآ تفگ :

؟ تسا مارح  هکنآ  لاح  يدیشون و  ارچ  تفگ :

رگا .دنتسناد  یم  لالح  ار  نآ  دندیشون و  یم  بارش  هک  مدرک  یم  یگدنز  یمدرم  نایم  رد  هک  یلاح  رد  مدروآ  مالـسا  نم  تفگ :
.مدومن یم  بانتجا  نآ  زا  تسا  مارح  بارش  متسناد  یم 

؟ تسیچ درم  نیا  هلأسم ي  هرابرد ي  ترظن  صفحابا ! يا  تفگ : درک و  رمع  هب  ور  رکبوبا 

.دنک لح  ار  نآ  دیاب  نسحلاوبا  هک  تسا  يراوشد  هدیچیپ و  رما  تفگ :

.ناوخ ارف  ار  یلع  مالغ ! يا  دز : ادص  رکبوبا 

.دنورب رواد  مکَح و  لزنم  هب  دیاب  نارگید  هکلب  ریخ ،  تفگ : رمع 

ترضح .دنتفگ  ترضح  يارب  ار  درم  نآ  هصق ي  .دوب  ناشیا  دزن  یسراف  ناملس  هک  ینامز  رد  دندمآ  ترضح  تمدخ  یگمه  سپ 
: دندومرف رکبوبا  هب  مالسلا  هیلع  یلع 

ار يا  هیآ  هک  داد  تداهـش  یـسک  رگا  هک  دوش  ایوج  دنادرگب و  راصنا  نارجاهم و  سلاجم  رد  ار  وا  ات  تسرفب  درم  نیا  اب  ار  یـسک 
.تسین درم  نیا  رب  يدح  هانگ و  هن  رگ  دهد و  تداهش  هدناوخ  درم  نیا  يارب  تسا  بارش  تمرح  رگنایب  هک 

.دندرک اهر  ار  درم  نآ  اذل  .دادن  تداهش  بلطم ] نآ   @] رب یسک  اما  داد ،  ماجنا  دندومرف  ترضح  هک  ار  يراک  رکبوبا 

.دیدرک یئامنهار  ار  اهنآ  تشاد : هضرع  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هب  ناملس  هاگنآ 

: دندومرف ترضح 
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وا زا  هک  تسا  رتراوازـس  دنک  یم  تیاده  قح  يوس  هب  هک  یـسک  ایآ  : » منک هزات  ناشیا  مدوخ و  قح  رد  ار  هیآ  نیا  دیکأت  متـساوخ 
یم مکح  هنوگچ  هدش ؟ هچ  ار  امش  سپ  دنک ؟ شتیاده  يرگید  هکنآ  رگم  درب  یمن  ییاج  هب  هار  شدوخ  هک  یـسک  ای  دوش  يوریپ 

».؟ دینک

؟ ٍساَّبَع ُْنب  ِهَّللا  ُدـْبَع  َنیَأ  ِسوُجَْملِاب ،  ُعَنْـصَأ  اَم  يِرْدَأ  َال  َلاَق : َرَمُع  َّنَأ  َُهل  ُْظفَّللا  ٍدوُعْـسَم َو  ُْنبا  ٍسْوَأ َو  ُْنب  ُرَمُع  َدـیِزی َو  ُْنب  ُِرباَج  يَوَر 
َیلِإ ٍساَّبَع  ُْنبا  یَـضَمَف  ِکلَذ ،  ْنَع  ُْهلَأْساَف  ُهْعَمْـسَت  َْمل  َْتنک  ْنِإَف  ِسوُجَْملا ؟ ِیف  ُلوُقی  ًاِیلَع  َْتعِمَـس  اَم  َلاَقَف : َءاَجَف ،  اَذ ،  َوُه  اَه  اُولاَـق :

« َنوُمکْحَت َفیک  ْمَکل  امَف  يدْهی  ْنَأ  اَّلِإ  يِّدِهی  ْنَّمَأ ال  َعَبَّتی  ْنَأ  ُّقَحَأ  ِّقَْحلا  َیلِإ  يِدْهی  ْنَمَف  َأ  : » َلاَقَف ِکلَذ  ْنَع  َُهلَأَسَف  ُماَلَّسلا  ِهیَلَع  ِیلَع 
.{ ص 368 ج 2 ،  بقانملا ،   } .ُهاَْتفَأ َُّمث 

دمآ هک  یتقو  .تساج  نالف  وا  دنتفگ : تساجک ؟ دوعـسم  نب  هللادـبع  .منک  هچ  نایتشترز  اب  مناد  یمن  تفگ : رمع  هک  هدـش  تیاور 
لاؤس دیسر و  ترضح  تمدخ  سابع  نبا  .سرپب  وا  زا  يا  هدینشن  رگا  يا ؟ هدینش  هچ  نایتشترز  هرابرد ي  یلع  زا  تفگ : وا  هب  رمع 

: دندومرف ترضح  درک 

درب یمن  ییاج  هب  هار  شدوخ  هک  یـسک  ای  دننک و  شیوریپ  مدرم  هک  تسا  رتراوازـس  دنک  یم  تیاده  قح  يوس  هب  هک  یـسک  ایآ  »
.دندومرف وا  هب  ار  نایتشترز  مکح  سپس  دینک »؟ یم  مکح  هنوگچ  هدش و  هچ  ار  امش  سپ  .دنک  شتیاده  يرگید  هکنآ  رگم 

مهن هیآ ي 

.{ 16/ لحن « } َنوُدَتْهی ْمُه  ِمْجَّنلِاب  ٍتامالَع َو  «َو 

« دنوش یم  تیاده  ناگراتس  هلیسو  هب  داد و  رارق  یتامالع  «و 

ُلوُسَر ُمْجَّنلا  ُتاَماَلَْعلا َو  ُنَْحن  َلاَق : َنوُدَـتْهی » ْمُه  ِمْجَّنلِاب  ٍتامالَع َو  َو  : » َیلاَعَت ِهَّللا  ِلْوَق  ْنَع  ُماَلَّسلا  ِهیَلَع  اَضِّرلا  ُْتلَأَس  َلاَق : ِءاَّشَْولا  ِنَع 
.{ ص 207 ج 1 ،  یفاکلا ،   } .ِِهلآ ِهیَلَع َو  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا 

: دندومرف مدیسرپ ،  روکذم ) هیآ ي   ) لاعتم دنوادخ  شیامرف  نیا  هرابرد ي  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  اضر  ترضح  زا  دیوگ : ءاشو 

.تسا هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هراتس  میتسه و  تامالع  ام 

مهد هیآ ي 

ِیف اوُریـسَف  َُهلالَّضلا  ِهیَلَع  ْتَّقَح  ْنَم  ْمُْهنِم  ُهَّللا َو  يَدَه  ْنَم  ْمُْهنِمَف  َتوُغاَّطلا  اُوِبنَتْجا  َهَّللا َو  اوُدـُبْعا  ِنَأ  ًالوُسَر  ٍهَّمُأ  ِّلک  یف  اْنثََعب  ْدََـقل  «َو 
.{ 36/ لحن « } َنیبِّذکُْملا ُهَِبقاع  َناک  َفیک  اوُرُْظناَف  ِضْرَْألا 

درک و تیادـه  ادـخ  ار  ناشـضعب  سپ  .دـینک  بانتجا  توغاط  زا  دـیتسرپب و  ار  ادـخ  هک : میتخیگنارب  یلوسر  یتما  ره  رد  اـنامه  «و 
« دوب هنوگچ  نانک  بیذکت  ماجنارس  دیرگنب  دیدرگب و  نیمز  رد  سپ  .تشگ  ررقم  ناشیارب  یهارمگ  رگید  ضعب 
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: ُماَلَّسلا ِهیَلَع  ٍرَفْعَج  ُوبَأ  َلاَق  َلاَق : ٍهَِملْسُم  ِْنب  ِباَّطَخ  ْنَع 

َهَّللا َو اوُدـُبْعا  ِنَأ  ًالوُسَر  ٍهَّمُأ  ِّلک  ِیف  اْنثََعب  ْدََـقل  َو  : » ِِهباَتک ِیف  ِهَّللا  ُلْوَق  کـِلَذ  اَنِّوُدَـع و  ْنِم  ِهَءاَرَْبلا  اَِـنتیَالَِوب َو  اَّلِإ  ُّطَـق  ًاـِیبَن  ُهَّللا  َثََعب  اَـم 
اوُریِسَف : » َلاَق َُّمث  ِِهلآ ،  ِهیَلَع َو  ُهَّللا  یَّلَـص  ٍدَّمَُحم  َلآ  ْمِِهبیِذکَِتب  َُهلالَّضلا » ِهیَلَع  ْتَّقَح  ْنَم  ْمُْهنِم  ُهَّللا َو  يَدَه  ْنَم  ْمُْهنِمَف  َتوُغاَّطلا  اُوِبنَتْجا 

.{ ص 258 ج 2 ،  یشایع ،  ریسفت  « } .َنِیبِّذکُْملا ُهَِبقاع  َناک  َفیک  اوُرُْظناَف  ِضْرَْألا  ِیف 

: دندومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ترضح  دیوگ : هملسم  نب  باّطَخ 

و  » تسا شباتک  رد  ادـخ  هدومرف ي  نامه  نیا  ام و  نانمـشد  زا  يرازیب  ام و  تیالو  اب  رگم  تخیگناین  رب  ار  يربماـیپ  چـیه  دـنوادخ 
ضعب درک و  تیاده  ادخ  ار  ناشـضعب  سپ  .دینک  بانتجا  توغاط  زا  دیتسرپب و  ار  ادـخ  هک : میتخیگنارب  یلوسر  یتما  ره  رد  انامه 

دیرگنب دـیدرگب و  نیمز  رد  سپ   » دـندرک بیذـکت  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  لآ  اریز  تـشگ » ررقم  ناـشیارب  یهارمگ  رگید 
« دوب هنوگچ  نانک  بیذکت  ماجنارس 

مهدزای هیآ ي 

.{ 82/ هط « } يَدَتْها َُّمث  ًاِحلاص  َلِمَع  َنَمآ َو  َبات َو  ْنَِمل  ٌراَّفََغل  یِّنِإ  «َو 

« دوش تیاده  هاگنآ  دهد و  ماجنا  حلاص  لمع  دروآ و  نامیا  دنک و  هبوت  هک  یسک  يارب  ما  هدنزرمآ  رایسب  نم  انامه  «و 

َال َأ  َلاَق : يَدَـتْها ، » َُّمث  ًاِحلاص  َلِمَع  َنَمآ َو  َبات َو  ْنَِمل  ٌراَّفََغل  یِّنِإ  َو  : » ِهَّللا ِلْوَق  ِیف  ُماَلَّسلا  ِهیَلَع  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  ْنَع  ییْحی  ِْنب  ِثِراَْـحلا  ِنَع 
.يِدَتْهی یَّتَح  ُْهنِم  َِلُبق  اَم  ٍلَمَِعب  َلَمْعی  ْنَأ  َدَهَج  َْول  ِهَّللا  َو  يَدَتْها ! یَّتَح  ُِحلاَّصلا  ُلَمَْعلا  ُناَمیِْإلا َو  َُهبْوَّتلا َو  ُهْعَْفنی  َْمل  َطَرَتْشا َو  َفیک  يَرَت 

؟ كاَِدف ُهَّللا  ِینَلَعَج  ْنَم  َیلِإ  ُْتُلق :

.{ ص 61 ج 2 ،  یمق ،  ریسفت   } .اَنَیلِإ َلاَق :

: دندومرف روکذم ) هیآ ي   ) ادخ شیامرف  نیا  هرابرد ي  مالسلا  هیلع  رقاب  ترضح  دیوگ : ییحی  نب  ثراح 

ماجنا رد  دنچ  ره  مسق ،  ادخ  هب  دوش ! تیاده  ات  دناسرن  یعفن  هدنب  هب  حـلاص  لمع  نامیا و  هبوت و  هدرک !؟ طرـش  هنوگچ  ینیب  یمن 
.دبای تیاده  هکنیا  ات  دوشن  هتفریذپ  وا  زا  دشوکب ،  يراک 

؟ دوش تیاده  سک  هچ  يوس  هب  مدرگ ! ناتیادف  متفگ :

: دندومرف

.ام يوس  هب 

ُساَّنلا َِرمُأ  اَمَّنِإ  ُریِدَس ! ای  َلاَقَف : َتیَْبلا  َلَبْقَتْـسا  َُّمث  يِدِیب  َذَخَأ  ٌجِراَخ َو  اَنَأ  ٌلِخاَد َو  َوُه  ُماَلَّسلا َو  ِهیَلَع  ٍرَفْعَج  َابَأ  ُْتعِمَـس  َلاَق : ٍریِدَس  ْنَع 
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َُّمث ًاِحلاص  َلِمَع  َنَمآ َو  َبات َو  ْنَِمل  ٌراَّفََغل  یِّنِإ  َو  : » ِهَّللا ُلْوَق  َوُه  اََنل َو  ْمُهَتیَالَو  اَنوُِمْلعیَف  اـَنُوتْأی  َُّمث  اَِـهب  اُوفوُطیَف  َراَـجْحَْألا  ِهِذَـه  اُوتْأـی  ْنَأ 
.اَِنتیَالَو َیلِإ  ِهِرْدَص  َیلِإ  ِهِدِیب  َأَمْوَأ  َُّمث  يَدَتْها ، »

ِدِجْـسَْملا ِیف  ٌقَلَح  ْمُه  ِناَمَّزلا َو  ِکلَذ  ِیف  يِرْوَّثلا  َنایْفُـس  َهَفِینَح َو  ِیبَأ  َیلِإ  َرَظَن  َُّمث  ِهَّللا ؛ ِنیِد  ْنَع  َنیِّداَّصلا  کیِرُأَف  ُریِدَس ! ای  َلاَق : َُّمث 
ْمَلَف ُساَّنلا  َلاَجَف  ْمِِهتوُیب  ِیف  اوُسَلَج  َْول  َِثباَخَْألا  ِءاـَلُؤَه  َّنِإ  ٍنِیبُم ،  ٍباَـتک  اـَل  ِهَّللا َو  َنِم  يًدُـه  اَِـلب  ِهَّللا  ِنیِد  ْنَع  َنوُّداَّصلا  ِءاـَلُؤَه  َلاَـقَف :

َیلاَعَت َو كَراَبَت َو  ِهَّللا  ِنَع  ْمُهَِربُْخنَف  اَنُوتْأی  یَّتَح  ِِهلآ  ِهیَلَع َو  ُهَّللا  یَّلَـص  ِِهلوُسَر  ْنَع  َیلاَعَت َو  كَراَـبَت َو  ِهَّللا  ِنَع  ْمُهُِربْخی  ًادَـحَأ  اوُدِـجی 
.{ ص 392 ج 1 ،  یفاکلا ،   } .ِِهلآ ِهیَلَع َو  ُهَّللا  یَّلَص  ِِهلوُسَر  ْنَع 

هناخ ي هب  هر  دنتفرگ و  ارم  تسد  .دندش  دراو  مالـسلا  هیلع  رقاب  ترـضح  هک  مدـش  یم  جراخ  مارحلا  دجـسم  زا  نم  دـیوگ : ریدَـس 
: دندومرف ادخ 

ار ام  هب  تبـسن  ناشتیالو  دنیآ و  ام  دزن  سپـس  دننک و  فاوط  نآ  درگ  دـنیایب و  اهگنـس  نیا  دزن  هک  دـنا  هدـش  رما  مدرم  ریدـس ! يا 
حلاص لمع  دروآ و  نامیا  دنک و  هبوت  هک  یسک  يارب  ما  هدنزرمآ  رایـسب  نم  انامه  و  : » تسادخ هدومرف ي  نامه  نیا  دننک و  مالعا 

: دندومرف هدرک و  هراشا ي  دوخ  هنیس ي  هب  تسد  اب  هاگنآ  دوش ، » تیاده  هاگنآ  دهد و  ماجنا 

.ام تیالو  يوس  هب 

: دندومرف سپس 

نآ رد  هک  يروث  نایفـس  هفینحوبا و  هب  هاگنآ  مهد ؛ یم  ناشن  وت  هب  دـنوش  یم  ریگولج  ادـخ  نید  زا  ار  مدرم  هک  یناسک  ریدـس ! يا 
ادخ نید  زا  راکـشآ ،  يدنـس  نودب  ادـخ و  بناج  زا  یتیادـه  نودـب  اهنیا  دومرف : تسیرگن و  دـندوب ،  هدز  هقلح  دجـسم  رد  نامز 

دنوادـخ زا  هک  دـنباین  ار  یـسک  دـنتفا و  دـندرگب  مدرم  دننیـشن ،  دوخ  ياه  هناخ  رد  رگا  اه  ثیبخ  نیا  انامه  دـننک ،  یم  يریگولج 
.میهد شلوسر  یلاعت و  كرابت و  يادخ  زا  ار  اهنآ  ام  دنیآ و  ام  دزن  هکنیا  ات  دهد ،  ربخ  اهنآ  هب  شلوسر  یلاعت و  كرابت و 

َلِمَع َنَمآ َو  َبات َو  ْنَِمل  ٌراَّفََغل  یِّنِإ  َو  : » َیلاَـعَت كَراَـبَت َو  ِهَّللا  ِلْوَق  ْنَع  ُماَـلَّسلا  ِهیَلَع  ِهَّللا  ِدـْبَع  اـَبَأ  ُْتلَأَـس  َلاَـق  ٍبیَعُـش  ِْنب  َبوُقْعی  ْنَع 
رئاصب  } .ِهِرْدَص َیلِإ  ِهِدـِیب  َأَمْوَأ  اَِنتیَالَو َو  َیلِإ  يَدَـتْها  َُّمث  ًاِحلاَص  َلِمَع  ٍْرفک َو  ْنِم  َنَمآ  ٍْملُظ َو  ْنِم  َباَت  ْنَم  َو  َلاَق : يدَـتْها » َُّمث  ًاِحلاص 

.{ ص 78 تاجردلا ، 

: دندومرف مدیسرپ ،  روکذم ) هیآ ي   ) ادخ هدومرف ي  نیا  هرابرد ي  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  دیوگ : بیعش  نب  بوقعی 

هنیـس ي هب  تسد  اب  و   ) دبای هار  ام  تیالو  هب  هاگنآ  دهد و  ماجنا  حـلاص  لمع  نامیا و  اب  رفک  زا  ددرگزاب و  هبوت  اب  ملظ  زا  سک  ره 
(. دومرف هراشا  دوخ 

ْنَِمل ٌراَّفََغل  یِّنِإ  َو  : » َیلاَعَت كَراَبَت َو  ُُهلْوَق  كاَِدف ! ُْتلِعُج  َُهل : ُْتلُقَف  ُماَلَّسلا  ِهیَلَع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  یَلَع  ُْتلَخَد  َلاَق  یِّقَّرلا  ٍرِیثک  ِْنب  َدُواَد  ْنَع 
َدَْعب ٍماَمِإ  ِهَّللا  ِهَِّمئَْألا َو  ُهَفِْرعَم  َلاَقَف : ِِحلاَّصلا ؟ ِلَمَْعلا  ِناَمیِْإلا َو  َِهبْوَّتلا َو  َدَْعب  ُءاِِدتْهِْالا  اَذَـه  اَمَف  يَدَـتْها ، » َُّمث  ًاِحلاص  َلِمَع  َنَمآ َو  َبات َو 

.{ ص 310 تایآلا ،  لیوأت   } .ٍماَمِإ
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هیآ ي : ) هدومرف  ) دـنوادخ هکنیا  موش ،  تیادـف  مدرک : ضرع  مدـش و  دراو  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  رب  دـیوگ : یقر  ریثک  نب  دواد 
: دندومرف تسیچ ؟ دشاب  یم  حلاص  لمع  نامیا و  هبوت و  زا  سپ  هک  تیاده  نیا  يانعم  روکذم ، )

.رگید ماما  زا  سپ  یماما  تسا ،  همئا  تخانش  دوصقم  مسق  ادخ  هب 

مهدزاود هیآ ي 

.{ 123/ هط « } یَقْشی ُّلِضی َو ال  الَف  يادُه  َعَبَّتا  ِنَمَف  يدُه  یِّنِم  ْمکَّنِیتْأی  اَّمِإَف  ٌّوُدَع  ٍضْعَِبل  ْمکُضَْعب  ًاعیمَج  اْهنِم  اِطبْها  َلاق  »

امـش يوس  نم  زا  یتیاده  رگا  سپ  دوب ،  دیهاوخ  رگید  یـضعب  نمـشد  یـضعب  هک  یلاح  رد  دیورب  نییاپ  یگمه  دومرف : دـنوادخ  »
« تخب هریت  هن  دوش و  یم  هارمگ  هن  دنک  يوریپ  ارم  تیاده  سک  ره  سپ  دمآ ، 

ِنَمَف  » َّلَج َّزَع َو  ِهَّللا  ِلْوَق  ْنَع  ُماَلَّسلا  ِهیَلَع  ُهَابَأ  َلَأَس  ُهَّنَأ  َلاَق : ُماَلَّسلا  ِهیَلَع  ٍرَفْعَج  ِْنب  یَـسُوم  ِنَسَْحلا  ِیبَأ  ْنَع  ِراَّجَّنلا  َدُواَد  ِْنب  یَـسیِع  ْنَع 
َوُه اوُدُشْرَت َو  اوُدَتْهَت َو  ِهَّللا  يَدُـه  اوُِعبَّتا  ُساَّنلا  اَهیَأ  ای  ِِهلآ  ِهیَلَع َو  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاَق  َلاَق : یقْـشی ، » ُّلِضی َو ال  الَف  يادُـه  َعَبَّتا 

ياَدُه َعَبَّتا  ِنَم  ياَدُه َو  َعَبَّتا  ِدَقَف  ِیتْوَم  َدـَْعب  ِیتایَح َو  ِیف  ُهاَدُـه  َعَبَّتا  ِنَمَف  ُماَلَّسلا ،  ِهیَلَع  ٍِبلاَط  ِیبَأ  ِْنب  ِیلَع  يَدُـه  ياَدُـه َو  ياَدُـه َو 
.{ ص 314 تایآلا ،  لیوأت   } .یَقْشی َال  ُّلِضی َو  اَلَف  ِهَّللا  يَدُه  َعَبَّتا  ِنَم  ِهَّللا َو  يَدُه  َعَبَّتا  ِدَقَف 

سک ره  سپ  : » لجوزع دـنوادخ  شیاـمرف  نیا  هراـبرد ي  ناشردـپ  زا  مالـسلا  هیلع  مظاـک  ترـضح  دـیوگ : راـجن  دواد  نب  یـسیع 
: دندومرف ناشیا  دندیسرپ ،  تخب » هریت  هن  دوش و  یم  هارمگ  هن  دنک  يوریپ  ارم  تیاده 

: دندومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

بلاطیبا نب  یلع  تیاده  نم ،  تیاده  تسا و  نم  تیاده  نآ ،  دیبای و  هار  دیوش و  تیادـه  ات  دیـشاب  ادـخ  تیادـه  وریپ  مدرم ! يا 
هدرک يوریپ  نم  تیاده  زا  مگرم ،  زا  سپ  هچ  نم و  یگدنز  نامز  رد  هچ  دشاب ،  وا  تیادـه  وریپ  هک  ره  سپ  تسا ،  مالـسلا  هیلع 
هریت هن  دوش و  یم  هارمگ  هن  دنک  يوریپ  ادخ  تیاده  زا  هکنآ  هدرک و  يوریپ  ادـخ  تیادـه  زا  دـنک  يوریپ  نم  تیادـه  زا  هک  ره  و 

.تخب

مهدزیس هیآ ي 

هراشا

.{ 135/ هط « } يدَتْها ِنَم  يِوَّسلا َو  ِطارِّصلا  ُباحْصَأ  ْنَم  َنوُمَْلعَتَسَف  اوُصَّبَرَتَف  ٌصِّبَرَتُم  ٌّلک  ُْلق  »

« تسا هتفای  تیاده  تسار و  هار  ورهر  یسک  هچ  تسناد  دیهاوخ  يدوز  هب  هک  دیشاب  رظتنم  سپ  میراظتنا ! رد  همه  وگب : »

« يَدَتْها ِنَم  يِوَّسلا َو  ِطارِّصلا  ُباحْصَأ  ْنَم  َنوُمَْلعَتَسَف  : » َّلَج َّزَع َو  ِهَّللا  ِلْوَق  ْنَع  ُماَلَّسلا  ِهیَلَع  ُِرقاَْبلا  ِیلَع  ُّنب  ُدَّمَُحم  َِلئُس  َلاَق : ٍِرباَج  ْنَع 
.{ ص 317 تایآلا ،  لیوأت   } .اَِنتیَالَو َیلِإ  يَدَتْها  َلاَق :
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: دندومرف دش ،  شسرپ  روکذم ) هیآ ي   ) لجوزع دنوادخ  هدومرف ي  نیا  هرابرد ي  مالسلا  هیلع  رقاب  ترضح  زا  دیوگ : رباج 

.تسا هتفای  هار  ام  تیالو  هب  ینعی 

: َّلَـج َّزَع َو  ِهَّللا  ِلْوَـق  ْنَع  ُماَـلَّسلا  ِهیَلَع  ِیبَأ  ُْتلَأَـس  َلاَـق : ُماَـلَّسلا  ِهیَلَع  ٍرَفْعَج  ِْنب  یَـسُوم  ِنَسَْحلا  ِیبَأ  ْنَـع  ِراَّجَّنلا  َدُواَد  ِنـْب  یَـسیِع  ْنَـع 
.ِِهتَعاَط َیلِإ  يَدَتْها  ِنَم  يِدْهَْملا  ُماَلَّسلا َو  ِهیَلَع  ُِمئاَْقلا  َوُه  يِوَّسلا  ُطاَرِّصلا  َلاَق : يَدَتْها » ِنَم  يِوَّسلا َو  ِطارِّصلا  ُباحْصَأ  ْنَم  َنوُمَْلعَتَسَف  »

.{ ص 317 تایآلا ،  لیوأت  }

: دندومرف مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ترضح  دیوگ : راجن  دواد  نب  یسیع 

تسا و مالـسلا  هیلع  مئاق  ترـضح  تسار  هار  دومرف : روکذم ، ) هیآ ي   ) مدیـسرپ لجوزع  دنوادخ  شیامرف  نیا  هرابرد ي  مردـپ  زا 
.دبای هار  وا  تعاطا  هب  هک  تسا  یسک  هتفای ،  تیاده 

هتکن

تیالو هب  ار ،  ندش  تیاده  هدش ،  رداص  ناشیا  زا  هک  يددعتم  تایاور  رد  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  تایآ ،  زا  یخرب  لیذ  رد  هکنیا 
: درمشرب ناوت  یم  نآ  يارب  تلع  ود  دنا  هدرک  انعم  نآ  شریذپ  و 

ار نآ  دش و  تیادـه  نآ  يوس  هب  سک  ره  ور  نیا  زا  هتـشگ ،  نید  ندـش  لماک  بجوم  هک  تسادـخ  روتـسد  نیرت  مهم  تیالو  . 1
.تسا هداهن  ندرگ  هتفای و  هار  یهلا  فیلکت  رما و  نیرت  مهم  هب  تفریذپ ، 

قالخا دیاقع ،  نتفرگ  ارف  ینعی  تیالو  هب  نتفای  هار  .هدشن  فیرحت  مالـسا  يوس  هب  تیادـه  اب  تسا  يواسم  تیالو  هب  نتفای  هار  . 2
 ، دـنا هدومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ادـخ و  هک  هنوگ  نآ  مالـسلا ،  مهیلع  تیب  لها  كاپ  ندـعم  زا  دوخ  نید  ماـکحا  و 

مالسلا مهیلع  تیب  لها  ینییبت  تیاده  یعیرـشت و  تیاده  ثحب  رد   ) رـشب تارظن  راکفا و  هب  طوبرم  یگدولآ  فیرحت و  چیه  نودب 
(. دش رکذ  لیلد  نیا  حورشم 

مهدراهچ هیآ ي 

.{ 24/ جح « } ِدیمَْحلا ِطارِص  یلِإ  اوُدُه  ِلْوَْقلا َو  َنِم  ِبیَّطلا  َیلِإ  اوُدُه  «َو 

« دنتفای هار  هدوتس  هار  هب  دندش و  تیاده  كاپ  راتفگ  يوس  هب  «و 

« ِدیِمَْحلا ِطارِـص  یلِإ  اوُدُه  ِلْوَْقلا َو  َنِم  ِبیَّطلا  َیلِإ  اوُدُه  َو  : » َیلاَعَت ِِهلْوَق  ِیف  ُماَلَّسلا  ِهیَلَع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍرِیثک  ِْنب  ِنَمْحَّرلا  ِدـْبَع  ْنَع 
ج یفاکلا ،   } .ُماَلَّسلا ِهیَلَع  نینمؤملاریما  َیلِإ  اوُدُه  ٌراَّمَع  ِدَوْسَْألا َو  ُْنب  ُداَدْقِْملا  ٍّرَذ َو  ُوبَأ  ُناَْملَس َو  ُهَدیَبُع َو  ٌرَفْعَج َو  ُهَزْمَح َو  كاَذ  َلاَق :

.{ ص 426  ، 1

: دندومرف روکذم  هیآ ي  هرابرد ي  هک  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  ریثک  نب  نمحرلا  دبع 
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هیلع نینمؤملاریما  يوس  هب  هک  دـندوب  راـمع  دوسا و  نب  دادـقم  رذوـبا و  ناملـس و  هدـیبع و  رفعج و  هزمح و  هیآ ) نیا  قیداـصم  زا  )
.دندش تیاده  مالسلا 

« ِدیِمَْحلا ِطارِص  یلِإ  اوُدُه  ِلْوَْقلا َو  َنِم  ِبیَّطلا  َیلِإ  اوُدُه  َو  : » ِهَّللا ِلْوَق  ْنَع  ُماَلَّسلا  ِهیَلَع  ِهَّللا  ِْدبَع  َابَأ  ُْتلَأَس  َلاَق : یِـساَنْکلا  ٍسیَرُـض  ْنَع 
.{ ص 169 ج 1 ،  نساحملا ،   } .ِهیَلَع ُْمْتنَأ  يِذَّلا  ُْرمَْألا  اَذَه  ِهَّللا  َوُه َو  َلاَقَف :

: دندومرف دیسرپ ،  روکذم  هیآ ي  هرابرد ي  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  یسانک  سیرُض 

(. مالسلا مهیلع  تیب  لها  تیالو  تماما و  شریذپ   ) دینآ رب  امش  هک  تسا  يرما  نیمه  دوصقم  مسق ،  ادخ  هب 

مهدزناپ هیآ ي 

هراشا

ُغالَْبلا َّالِإ  ِلوُسَّرلا  یَلَع  ام  اوُدَـتْهَت َو  ُهوُعیُطت  ْنِإ  ُْمْتلِّمُح َو  ام  ْمکیَلَع  َلِّمُح َو  ام  ِهیَلَع  امَّنِإَف  اْوَّلَوَت  ْنِإَف  َلوُسَّرلا  اوُعیطَأ  َهَّللا َو  اوُعیطَأ  ْلـُق  »
.{ 54/ رون « } ُنیبُْملا

فیلکت راب  امـش  رب  تسوا و  تلاـسر  راـب  وا  رب  دـییامن ،  یچیپرـس  رگا  .دـیرب و  ناـمرف  شلوسر  زا  دـینک و  تعاـطا  ار  ادـخ  وگب : »
« تسین راکشآ  ندناسر  زج  يزیچ  هداتسرف  رب  دش و  دیهاوخ  تیاده  دینک ،  تعاطا  وا  زا  رگا  اما  تسا ،  شیوخ 

ُْلق : » َّلَـج َّزَع َو  ِهَّللا  ِلْوَـق  ِیف  ُماَـلَّسلا  ِهیَلَع  ِهِیبَأ  ْنَع  ُماَـلَّسلا  ِهیَلَع  ٍرَفْعَج  ِْنب  یَـسُوم  ِنَسَْحلا  ِیبَأ  ِماَـمِْإلا  ْنَع  ِراَّجَّنلا  َدُواَد  ِْنب  یَـسیِع  ْنَـع 
ِدوُهُْعلا َنِم  ُْمْتلِّمُح » ام  ْمکیَلَع  َو   » ِْربَّصلا ِهَناَـمَْألا َو  ِهَعاَّطلا َو  ِعْمَّسلا َو  َنِم  َلِّمُح » اـم  ِهیَلَع  اـمَّنِإَف  اْوَّلَوَت  ْنِإَـف  َلوُسَّرلا  اوُعیِطَأ  َهَّللا َو  اوُعیِطَأ 

ْنِإ يَأ َو  « ُ اوُدَـتْهَت ُهوـُعیُِطت  ْنِإ  َو   » ُُهلْوَـقَف ِِهتَعاَـط ،  ِضْرَف  ْنِم  ِنآْرُْقلا  ِیف  ْمَکل  َنَیب  اَـم  ُماَـلَّسلا َو  ِهیَلَع  ِیلَع  ِیف  ْمـکیَلَع  ُهَّللا  اَهَذَـخَأ  ِیتَّلا 
.{ ص 364 تایآلا ،  لیوأت   } .َْتلََزن اَذکَه  ُغالَْبلا » اَّلِإ  ِلوُسَّرلا  یَلَع  ام  َو   » اوُدَتْهَت ًاِیلَع  اوُعیُِطت 

تعاطا ار  ادخ  وگب : : » هیآ هرابرد ي  ناشردپ  لوق  زا  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  نسحلا  وبا  ترضح  دیوگ : راجن  دواد  نب  یـسیع 
: دندومرف تسوا » تلاسر  راب  وا  رب  دییامن ،  یچیپرس  رگا  .دیرب و  نامرف  شلوسر  زا  دینک و 

هک یئاهنامیپ  زا  تسا » شیوخ  فیلکت  راب  امـش  رب  و   » تسا ادـخ ) تلاسر  يادا  رد   ) ربص يراد و  تناما  تعاـطا و  ندینـش و  وا  رب 
وا زا  رگا  : » هدومرف هکنیا  سپ  هدومن ،  ناـیب  شتعاـطا  بوـجو  زا  نآرق  رد  هچنآ  هتفرگ و  مالـسلا  هیلع  یلع  دروـم  رد  امـش  زا  ادـخ 

راکـشآ ندناسر  زج  يزیچ  هداتـسرف  رب  و   » دیبای یم  تیادـه  دـینک  تعاطا  یلع  زا  رگا  ینعی  دـش » دـیهاوخ  تیادـه  دـینک  تعاطا 
.تسا هدش  لزان  نینچ  نیا  هیآ  تسین »

هتکن

رد اما  هدـش ،  یفرعم  نتفای  تیادـه  طرـش  ربمایپ  زا  تعاطا  تسا و  ربمایپ  زا  تعاطا  زا  تبحـص  ارهاـظ  هفیرـش  هیآ ي  رد  هکنیا  اـب 
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.دش یفرعم  تیاده  طرش  ناونع  هب  مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح  زا  تعاطا  هیآ ،  نیا  لیذ  رد  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  ترـضح  مالک 
زا يرگید  ياج  رد  ایآ  دـندرک و  اـنعم  هنوگنیا  ار  هیآ  مالـسلا ،  هیلع  مظاـک  ترـضح  ارچ  هک  تسنیا  دـسر  یم  نهذ  هب  هک  یلاؤس 

؟ ریخ ای  دراد  دوجو  انعم  نیا  رب  يدیؤم  مه  نآرق 

اب دنـشاب  یم  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  هک  رمالا  ولوا  زا  تعاطا  لوسر و  زا  تعاطا  هرابرد ي  لاعتم  دـنوادخ   59/ ءاسن هیآ ي  رد  . 1
کی زا  ناشیا  تیب  لها  زا  تعاطا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  تعاطا  دوش  یم  مولعم  هک  هداد  ناـمرف  اوعیطأ »  » رما کـی 
لها زا  تعاطا  دروم  رد  دنک  قدص  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  تعاطا  دروم  رد  یتیـصوصخ  ره  اجک  ره  اذـل  .تسا  خـنس 
لها زا  مادک  ره  زا  تعاطا  دوش  یم  نتفای  تیاده  بجوم  ادخ  لوسر  زا  تعاطا  رگا  سپ  .دـنک  یم  قدـص  زین  مالـسلا  مهیلع  تیب 

.دوش یم  نتفای  تیاده  بجوم  زین  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  زا  تعاطا  ناشیا ،  ردص  رد  مالسلا و  مهیلع  تیب 

تاجن یهارمگ  لهج و  زا  ار  ناشیا  تما  ترـضح ،  نآ  زا  تعاطا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تکرب  هب  لاـعتم  دـنوادخ  . 2
.{ 2/ هعمج /164 و  نارمع لآ  «: } ٍنیبُم ٍلالَض  یَِفل  ُْلبَق  ْنِم  اُوناک  ْنِإ  َو  : » دومرف تیاده  دراد و 

« .دندوب يراکشآ  یهارمگ  رد  نآ  زا  شیپ  دنچ  ره  »

: داد رادشه  بانج  نآ  تما  هب  مه  ار  يا  هتکن  اما 

ًائیَـش َهَّللا  َّرُـضی  ْنَلَف  ِهیَبِقَع  یلَع  ِْبلَْقنی  ْنَم  ْمِکباقْعَأ َو  یلَع  ُْمْتبَلَْقنا  َِلُتق  ْوَأ  َتام  ْنِإَف  ُلُسُّرلا َأ  ِِهْلبَق  ْنِم  ْتَلَخ  ْدَق  ٌلوُسَر  َّالِإ  ٌدَّمَُحم  ام  «َو 
.{ 144/ نارمع لآ  « } َنیرکاَّشلا ُهَّللا  يِزْجیَس  َو 

هتشک ای  دریمب و  وا  رگا  ایآ  .دندوب  زین  يرگید  ناگداتسرف  زین ،  وا  زا  شیپ  تسادخ ،  هداتسرف ي  طقف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  »
ار نارکاش  يدوز  هب  دنوادخ  دنز و  یمن  يررض  ادخ  هب  زگره  ددرگ ،  زاب  بقع  هب  سک  ره  و  دیدرگ ؟ یمرب  بقع  هب  امـش  دوش ، 

« .داد دهاوخ  شاداپ 

؟ تسیچ هتشذگ  یهارمگ  هب  تشگزاب  كالم  لاؤس :

: هدمآ دعب  هیآ ي  دنچ  رد  لاؤس  نیا  خساپ 

.{ 149/ نارمع لآ  « } َنیرِساخ اُوِبلَْقنَتَف  ْمِکباقْعَأ  یلَع  ْمکوُّدُری  اوُرَفک  َنیذَّلا  اوُعیُطت  ْنِإ  اُونَمآ  َنیذَّلا  اَهیَأ  ای  »

ناراکنایز زا  دننادرگ و  یمزاب  بقع  هب  ار  امـش  دینک ،  تعاطا  دنا  هدش  رفاک  هک  یناسک  زا  رگا  دـیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  »
« .دش دیهاوخ 

تعاطا وا  زا  دیابن  هک  تسا  یسک  زا  تعاطا  نیـشیپ ،  یهارمگ  لهج و  هب  تشگزاب  كالم  هک  دراد  یم  نایب  تحارـص  هب  هیآ  نیا 
تعاطا هب  هدومرف و  ریبعت  رمالا » اولوا   » ناونع اـب  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  هب   ، 59/ ءاسن هیآ ي  رد  لاعتم  دـنوادخ  .درک  يربناـمرف  و 

اب هک  تسا  یتیادـه  هار  نامه  ور  هلابند  دـنک ،  تعاطا  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  زا  ربماـیپ ،  زا  سپ  یـسک  رگا  .هداد  روتـسد  ناـشیا 

( مالسلا مهیلع  ترتع  نآرق و  ياهیگژیو   ) نیلقثلا www.Ghaemiyeh.comصیاصخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 513زکرم  هحفص 115 

http://www.ghaemiyeh.com


نآ یهن  دروم  هکلب  تسین ،  ادخ  ياضما  دییأت و  دروم  ناشیا  تعاطا  هک  یناسک  زا  رگا  اما  .دوب  هدـش  دراو  نآ  رد  ربمایپ  زا  تعاطا 
تیلهاج و نارود  هب  هدش و  ورف  تلالض  هاچ  هب  هدش و  نوریب  تیاده  هارهاش  زا  املـسم  دنک  تعاطا  دشاب  یم  نآ  لباقم  رد  هدوب و 

یلوا قیرط  هب  مالسلا  مهیلع  يده  همئا ي  رگید  مالسلا و  هیلع  یلع  ترضح  زا  تعاطا  سپ ،  .تسا  هتشگزاب  شا  هتشذگ  یهارمگ 
.دوش یم  نتفای  تیاده  بجوم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  تعاطا  هب  تبسن  )

مهدزناش هیآ ي 

َنیذَّلا ِکئلوُأ  ُهَنَسْحَأ  َنوُِعبَّتیَف  َلْوَْقلا  َنوُعِمَتْسی  َنیذَّلا  ِداَبِع  ْرِّشَبَف  يَرُْشْبلا  ُمَُهل  ِهَّللا  یلِإ  ْاُوباَنَأ  اَهوُُدبْعی َو  نَأ  َتوُغاَّطلا  ْاُوبَنَتْجا  َنیِذَّلا  «َو 
.{ /17 و 18 رمز « } ِباْبلَْألا اُولوُأ  ْمُه  ِکئلوُأ  ُهَّللا َو  ُمُهادَه 

هد تراشب  ارم  ناگدنب  سپ  .تساهنآ  نآ  زا  تراشب  دنتشگزاب ،  دنوادخ  يوس  هب  دندرک و  زیهرپ  توغاط  تدابع  زا  هک  یناسک  «و 
اهنآ هدرک و  ناشتیادـه  ادـخ  هک  دنتـسه  یناسک  ناـنآ  دـننک ،  یم  يوریپ  اـهنآ  نیرتوکین  زا  دنونـش و  یم  ار  راـتفگ  هک  یناـسک  ، 

« دنا نادنمدرخ 

هدش و حرطم  بابلالا  اولوا  تیـصوصخ  نیلوا  ناونع  هب  توغاط  شتـسرپ  زا  يرانکرب  بانتجا و  ِتیـصوصخ  ادتبا  هیآ ،  ود  نیا  رد 
یئادـج طرـش  توغاط ،  یگدـنب  زا  بانتجا  .تسا  هدـمآ  هجیتن  ناونع  هب  ناشیا  يارب  یهلا  تیادـه  ناغمرا  مود ،  هیآ ي  ناـیاپ  رد 

توغاط و شریذپ  و  «.{ مهد هیآ ي   » لیذ هوزج ،  نیمه  كر : .تسا  روبزم  بلطم  دـیؤم  زین   36/ لحن هیآ ي   } تسا تیاده  ریذپان 
: تسا ندش  هارمگ  بجوم  امتح  امتح و  نتشادنپ ،  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  زا  رت  هتفای  تیاده  ار  نآ  نآ و  هب  نامیا 

اُونَمآ َنیذَّلا  َنِم  يدـْهَأ  ِءـالُؤه  اوُرَفک  َنیذَِّلل  َنُولوُقی  ِتوُـغاَّطلا َو  ِْتبِْجلاـِب َو  َنوـُنِمْؤی  ِباـتْکلا  َنِم  ًابیـصَن  اوـُتوُأ  َنیذَّلا  َیلِإ  َرَت  َْمل  «َأ 
.{ 51/ ءاسن « } ًالیبَس

ود نیا  يانعم  نایب  رد  تادرفم  رد  بغار   } توغاط تبُج و  هب  هدـش ،  هداد  نانآ  هب  باـتک  زا  يا  هرهب  هک  ار  یناـسک  يدـیدن  اـیآ  »
توغاط .دوش و  یم  هتفگ  تبج  زین  ادخ  زج  يدوبعم  ره  هب  تسین ،  نآ  رد  يریخ  چیه  هک  تسا  یتسپ  لذر و  تبج ،  دیوگ : هملک 

یناسک زا  اهنآ ،  دنیوگ : یم  نارفاک  هرابرد  دـنروآ و  یم  نامیا  { .دـنک نادرگور  ریخ  هار  زا  ار  نارگید  هک  تسا  يرگزواجت  ره  ، 
!« دنرت هتفای  تیاده  دنا ،  هدروآ  نامیا  هک 

رگتیاده مه  دنتیاده و  هبترم ي  اهتنم  رد  دوخ  مه  مالـسلا ،  مهیلع  يدـه  همئا  نانمؤم ،  سأر  رد  دـنتیاده و  ریـسم  رد  همه  نانمؤم 
نآ دنیوج و  یم  تیاده  توغاط  تبج و  زا  مورحم ،  ناشیا  تیاده  زا  دـنرفاک و  ناشیا  تماما  هب  تبـسن  هک  یناسک  اما  .دـننانمؤم 

! دنهد یم  حیجرت  مالسلا  مهیلع  يده  همئا ي  رب  ار  ود 

َنوـُنِمْؤی ِباـتْکلا  َنِم  ًابیِـصَن  اوـُتوُأ  َنیِذَّلا  َیلِإ  َرَت  َْمل  َأ  : » َیلاَـعَت كَراَـبَت َو  ِهَّللا  ِلْوَـق  ِیف  ُماَـلَّسلا  ِهیَلَع  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  ْنَع  ِیلْجِْعلا  ٍدـیَُرب  ْنَع 
َیلِإ ِهاَعُّدـلا  ِلاَلَّضلا َو  ِهَِّمئَِأل  َنُولوُقی  اًلِیبَس » اُونَمآ  َنیِذَّلا  َنِم  يدـْهَأ  ِءالُؤه  اوُرَفک  َنیِذَِّلل  َنُولوُقی  َو   » ٌناَُلف ٌناَُلف َو  ِتوُغاَّطلا » ِْتبِْجلاـِب َو 
.{ ص 34 تاجردلا ،  رئاصب  « } .ًاریِصَن َُهل  َدِجَت  ْنَلَف  ُهَّللا  ِنَْعلی  ْنَم  ُهَّللا َو  ُمُهَنََعل  َنیِذَّلا  ِکئلوُأ   » اًلِیبَس ٍدَّمَُحم  ِلآ  ْنِم  يَدْهَأ  ِءَالُؤَه  ِراَّنلا 
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هب باتک  زا  يا  هرهب  هک  ار  یناسک  يدـیدن  ایآ  : » لاعتم دـنوادخ  شیامرف  نیا  هرابرد ي  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماـما  دـیوگ : یلجع  دـیرب 
چیه هک  تسا  یتسپ  لذر و  تبج ،  دـیوگ : هملک  ود  نیا  يانعم  نایب  رد  تادرفم  رد  بغار   } توغاط تبج و  هب  هدـش ،  هداد  ناـنآ 

ریخ هار  زا  ار  نارگید  هک  تسا  يرگزواجت  ره  توغاط ،  .دوش و  یم  هتفگ  تبج  زین  ادخ  زج  يدوبعم  ره  هب  تسین ،  نآ  رد  يریخ 
: دندومرف دنروآ » یم  نامیا  { .دنک نادرگور 

تیاده دنا ،  هدروآ  نامیا  هک  یناسک  زا  اهنآ ،  دـنیوگ : یم  نارفاک  هرابرد  و   » دنتـسه ینالف  ینالف و  توغاط ) تبج و  زا  دوصقم  )
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  لآ  زا  اهنآ  : » دـنیوگ یم  شتآ  يوس  هب  ناگدـننک  توعد  یهارمگ و  نایاوشیپ  هرابرد ي  دـنرت »! هتفای 
« .تفای یهاوخن  وا  يارب  يروای  زگره  دنک  تنعل  ادخ  ار  هک  ره  هدرک و  ناشتنعل  ادخ  هک  دنا  یناسک  ناشیا  «! » دنرت هتفای  تیاده 

تیاده فرـش  هب  هک  دندرک  يوریپ  هتـسج و  شندعم  زا  ار  تیادـه  هاگنآ  دـنتفرگ و  هرانک  توغاط  یگدـنب  زا  ادـتبا  بابلالا  اولوا 
: دنتشگ لئان  یهلا 

 ، ِهیْآلا ِرِخآ  َیلِإ  ُهَنَسْحَأ » َنوُِعبَّتیَف  َلْوَْقلا  َنوُعِمَتْـسی  َنیِذَّلا  : » َّلَج َّزَع َو  ِهَّللا  ِلْوَق  ْنَع  ُماَلَّسلا  ِهیَلَع  ِهَّللا  ِْدبَع  َابَأ  ُْتلَأَس  َلاَق : ٍریَِـصب  ِیبَأ  ْنَع 
اَمک ِِهب  اوُءاَـج  ُْهنِم  اوُـصُْقنی  َْمل  ِهِیف َو  اوُدـیِزی  َْمل  َثیِدَْـحلا  اوُعِمَـس  اَذِإ  َنیِذَّلا  ِِهلآ ؛ ِهیَلَع َو  ُهَّللا  یَّلَـص  ٍدَّمَُحم  ِلِـآل  َنوُمِّلَـسُْملا  ُمُـه  َلاَـق :

.{ ص 392 ج 1 ،  یفاکلا ،   } .ُهوُعِمَس

یم يوریپ  اهنآ  نیرتوکین  زا  دنونش و  یم  ار  راتفگ  هک  یناسک  : » هیآ نیا  هرابرد ي  مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  دیوگ : ریـصبابا 
: دندومرف مدیسرپ ،  دننک »

هک نانچ  دننکن و  شدایز  مک و  دنونـش  یثیدح  نوچ  هک  یناسک  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  دندمحم  لآ  ربارب  رد  ناگدش  میلـست  اهنآ 
.دنهد لیوحت  دنا  هدینش 

مهدفه هیآ ي 

.{ 17 (/ هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) دمحم « } ْمُهاْوقَت ْمُهاتآ  يدُه َو  ْمُهَداز  اْوَدَتْها  َنیذَّلا  «َو 

« تسا هدرک  اطع  نانآ  هب  ار  ناشیاوقت  هدوزفا و  ناشتیاده  رب  ادخ  دنتفای  تیاده  هک  یناسک  «و 

اََنل ُّبُْحلا  ُمِِهبُوُلق  ِیف  ُفَذـْقی  ِتیَْبلا  َلْهَأ  اَنَتَعیِـش  َّنِإ  ُهَمَثیَخ ،  ای  ِیل : َلاَقَف  ُماَلَّسلا  ِهیَلَع  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  یَلَع  ُْتلَخَد  َلاَـق : یِفْعُْجلا  َهَمَثیَخ  ْنَع 
ِِهب ُهَّللا  ُدیِری  اَِمل  اَنَماَلک  ْعَمْسی  َْمل  اَنَری َو  َْمل  اَِنلْـضَف َو  ْنِم  ِهِیتْأی  اَم  ُلِمَتْحی  اَنُّبِحی َو  َلُجَّرلا  َّنِإ  َالَأ  ِتیَْبلا ،  َلْهَأ  اَنَّبُح  َنوُمَْهلی  ِتیَْبلا َو  َلْهَأ 

یَلَع يًدُـه  ُهَّللا  ُهَداَز  اَنَماَلک  َعِمَـس  اَنیَِقل َو  ْنَم  ِینْعی  ْمُهاْوقَت » ْمُهاـتآ  يدُـه َو  ْمُهَداز  اْوَدَـتْها  َنیِذَّلا  َو   » َیلاَـعَت ِهَّللا  ُلْوَق  َوُه  ِریَْخلا َو  َنِم 
.{ ص 417 تارف ،  ریسفت   } .ُهاَدُه

: دندومرف .مدیسر  مالسلا  هیلع  رقاب  ترضح  تمدخ  دیوگ : یفعج  همثیخ 

دراد تسود  ار  ام  صخش  .دوش  یم  ماهلا  نانآ  هب  تیب  لها  ام  تبحم  دتفا و  یم  ام  نایعیـش  لد  هب  تیبلها ،  ام  تبحم  انامه  همثیخ !
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شیامرف نیا  هتساوخ و  ار  وا  ریخ  ادخ  نوچ  هدینـشن ،  ار  ام  نخـس  هدیدن و  ار  ام  هکنیا  اب  دریذپ ؛ یم  دونـش  یم  ام  لضف  رد  هچنآ  و 
ینعی تسا ، » هدرک  اطع  نانآ  هب  ار  ناشیاوقت  هدوزفا و  ناشتیاده  رب  ادـخ  دـنتفای  تیادـه  هک  یناسک  و  : » تسا نیمه  هب  هراشا  ادـخ 

.دیازفا یم  وا  تیاده  رب  دنوادخ  دونشب  ار  ام  مالک  دنیب و  ار  ام  سک  ره 

: ُماَلَّسلا ِهیَلَع  ِهَّللا  ِْدبَع  ُوبَأ  َأَرَق  َلاَق  ِیبَلَْحلا  ٍدَّمَُحم  ْنَع 

يَأ ْمُهاْوقَت » ْمُهاتآ  َو   » ُماَلَّسلا ِهیَلَع  َِمئاَْقلا  ِهِدـَْعب َو  ْنِم  َهَِّمئَأـْلا  ُمُهَفَّرَع  ُثیَح  يدُـه » ْمُهَداز   » ُماَـلَّسلا ِهیَلَع  ِیلَع  ِهیاـَلَِوب  اْوَدَـتْها » َنیِذَّلا  «َو 
.{ ص 572 تایآلا ،  لیوأت   } .ِراَّنلا َنِم  ًاناَمَأ  ْمُهاَْوقَت  َباََوث 

مالـسلا هیلع  یلع  تیالو  هب  دنتفای » تیاده  هک  یناسک  و  : » دندناوخ ار  هیآ  نیا  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  دـیوگ : یبلح  دـمحم 
هب ار  ناشیاوقت  و   ، » مالـسلا هیلع  مئاق  ترـضح  مالـسلا و  هیلع  یلع  ترـضح  زا  سپ  ناماما  ندناسانـش  هب  دوزفا » ناشتیاده  رب  ادخ  »

.دوب شتآ  زا  ناما  هک  ار  ناشیاوقت  شاداپ  ینعی  تسا » هدرک  اطع  نانآ 

مهدجه هیآ ي 

.{ 25/ دمحم « } ْمَُهل یْلمَأ  ْمَُهل َو  َلَّوَس  ُناطیَّشلا  يَدُْهلا  ُمَُهل  َنیَبَت  ام  ِدَْعب  ْنِم  ْمِهِرابْدَأ  یلَع  اوُّدَتْرا  َنیذَّلا  َّنِإ  »

هداد و تنیز  ناشرظن  رد  ار  ناشتشز  راک  نیا  ناطیش  دندش ،  نادرگور  اهنآ ،  يارب  تیاده  ندش  نشور  زا  سپ  هک  یناسک  انامه  »
!« تسا هتفیرف  ینالوط  ياهوزرآ  اب  ار  نانآ 

 ، ٌناَُلف ٌناَُلف َو  ٌناَُلف َو  يَدُْهلا ؛ » ُمَُهل  َنیَبَت  ام  ِدَْعب  ْنِم  ْمِهِرابْدَأ  یلَع  اوُّدَتْرا  َنیِذَّلا  َّنِإ  : » َیلاَعَت ِهَّللا  ِلْوَق  ِیف  ُماَلَّسلا  ِهیَلَع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع 
.{ ص 420 ج 1 ،  یفاکلا ،   } .ُماَلَّسلا ِهیَلَع  نینمؤملاریما  ِهیَالَو  كْرَت  ِیف  ِناَمیِْإلا  ِنَع  اوُّدَتْرا 

: دندومرف روکذم  هیآ ي  هرابرد ي  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح 

.دندش نادرگور  نامیا  زا  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تیالو  كرت  اب  هک  دنتسه  ینالف  ینالف و  ینالف و  دوصقم 

مهدزون هیآ ي 

« ْمَُهلاـمْعَأ ُِطبْحیَـس  ًائیَـش َو  َهَّللا  اوُّرُـضی  َْنل  يدُْـهلا  ُمَُهل  َنیَبَت  اـم  ِدـَْعب  ْنِم  َلوُسَّرلا  اوُّقاَـش  ِهَّللا َو  ِلـیبَس  ْنَع  اوُّدَـص  اوُرَفک َو  َنیذَّلا  َّنِإ  »
.{ 32/ دمحم }

نـشور ناشیارب  ار  تیاده  هکنآ  زا  دعب  دندش  ادج  ادـخ  لوسر  زا  هدومن و  يریگولج  ادـخ  هار  زا  دـندش و  رفاک  هک  یناسک  انامه  »
« دنک یم  دوبان  ار  ناشلامعا  ادخ  يدوز  هب  دننز و  یمن  ادخ  هب  يررض  زگره  درک ، 

یمق ریسفت   } .َُهل ْمِهیَلَع  َقاَثیِْملا  ِهِذْخَأ  َدَْعب  ِِهتَیب  ِلْهَأ  ِیف  ُهوُعَطاَق  يَأ  َلوُسَّرلا » اوُّقاَش  َو  [: » َیلاَعَت ِِهلْوَق  ِیف   ] ُماَلَّسلا ِهیَلَع  نینمؤملاریما  َلاَق 
.{ ص 308 ج 2 ،  ، 
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: دندومرف دندش » ادج  ادخ  لوسر  زا  و  : » هرابرد مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

.دوب هتفرگ  نامیپ  شتیبلها  هب  تبسن  اهنآ  زا  هکنآ  زا  دعب  دندش  ادج  وا  تیب  لها  هب  تبسن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  ینعی 

.{ ص 373 نیقیلا ،  فشک   } .ُماَلَّسلا ِهیَلَع  ِیلَع  ِْرمَأ  ِیف  َلاَق : يَدُْهلا » ُمَُهل  َنیَبَت  ام  ِدَْعب  ْنِم  َلوُسَّرلا  اوُّقاَش  َو   » ُماَلَّسلا ِهیَلَع  ِِرقاَْبلا  ِنَع 

: دندومرف درک » نشور  ناشیارب  ار  تیاده  هکنآ  زا  دعب  دندش  ادج  ادخ  لوسر  زا  و   » هرابرد ي مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

.درک نشور  ناشیارب  ار  بلطم  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  تیالو )  ) رما هب  تبسن 

متسیب هیآ ي 

.{ 22/ کلم « } ٍمیقَتْسُم ٍطارِص  یلَع  ایِوَس  یشْمی  ْنَّمَأ  يدْهَأ  ِهِهْجَو  یلَع  ابکُم  یشْمی  ْنَمَف  «َأ 

یمرب ماگ  میقتـسم  طارـص  رد  تماق  تسار  هک  یـسک  اـی  تسا  رتکیدزن  تیادـه  هب  دـنک  یم  تکرح  هداـتفا  ور  هب  هک  یـسک  اـیآ  »
»!؟ دراد

َهَبیَـش ِیَنب  ِبَاب  یَلَع  ُنَْحن  ِساَّنلا َو  َیلِإ  َرَظَنَف  یَلَع ،  ٌئکَّتُم  َوُه  َماَرَْحلا َو  َدِجْـسَْملا  ُماَلَّسلا  ِهیَلَع  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  َعَم  ُْتلَخَد  َلاَق : ِلیَـضُْفلا  ِنَع 
 ، ْمِهِهوُجُو یَلَع  َنیِّبکُم  ْمِهَیلِإ  ْرُْظنا  ُلیَُـضف ! ای  .ًانیِد  َنُونیِدـی  َال  ًاّقَح َو  َنُوفِْرعی  َال  ِهِیلِهاَْجلا ؛ ِیف  َنُوفوُطی  َناک  اَذـکَه  ُلیَُـضف ! اـی  َلاَـقَف :

ایِوَس یِـشْمی  ْنَّمَأ  يدـْهَأ  ِهِهْجَو  یلَع  ابکُم  یِـشْمی  ْنَمَف  َأ  : » َهیْآلا ِهِذَـه  اَلَت  َُّمث  ْمِهِهوُجُو  یَلَع  َنیِّبکُم  ْمِِهب  ٍروُخْـسَم  ٍْقلَخ  ْنِم  ُهَّللا  ُمُهَنََعل 
.{ ص 288 ج 8 ،  یفاکلا ،   } .َءایِصْوَْألا ُماَلَّسلا َو  ِهیَلَع  ًاِیلَع  ِهَّللا  ِینْعی َو  ٍمیِقَتْسُم » ٍطارِص  یلَع 

 ، میدوب هبیش  ینب  برد  رانک  دوب ،  هدز  هیکت  نم  هب  ترضح  مدش ،  مارحلا  دجـسم  دراو  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  هارمه  دیوگ : لیـضف 
: دندومرف هتخادنا و  مدرم  يوس  هب  یهاگن  ترضح 

اهنآ لیضف ! يا  .دنتشاد  ینید  هن  دنتخانـش و  یم  ار  یقح  هن  دندرک ؛ یم  فاوط  روط  نیمه  زین  تیلهاج  نارود  رد  مدرم  لیـضف ! يا 
نیا ترضح  هاگنآ  .دنا  شیوخ  هرهچ  رب  نوگژاو  نوبز و  راوخ و  یمدرم  هک  دنک  ناشتنعل  ادخ  دننوگژاو ،  دوخ  يور  رب  نیبب ،  ار 

طارـص رد  تماق  تسار  هک  یـسک  ای  تسا  رتکیدزن  تیاده  هب  دنک  یم  تکرح  هداتفا  ور  هب  هک  یـسک  ایآ  : » دندرک توالت  ار  هیآ 
: دندومرف و  دراد »!؟ یمرب  ماگ  میقتسم 

.دنتسه ءایصوا  مالسلا و  هیلع  یلع  میقتسم ) طارص  زا   ) دوصقم مسق ،  ادخ  هب 

ایِوَس یِشْمی  ْنَّمَأ  يدْهَأ  ِهِهْجَو  یلَع  ابکُم  یِشْمی  ْنَمَف  َأ  : » َیلاَعَت ِِهلْوَق  ِیف  ُماَلَّسلا  ِهیَلَع  یِضاَْملا  ِنَسَْحلا  ِیبَأ  ْنَع  ِلیَضُْفلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع 
َلَعَج ِهِْرمَِأل و  يِدَتْهی  َال  ِهِهْجَو  یَلَع  یِـشْمی  ْنَمک  ُماَلَّسلا  ِهیَلَع  ِیلَع  ِهیَالَو  ْنَع  َداَح  ْنَم  َلَثَم  َبَرَـض  َهَّللا  َّنِإ  َلاَق : ٍمیِقَتْـسُم » ٍطارِـص  یلَع 

.{ ص 433 ج 1 ،  یفاکلا ،   } .ُماَلَّسلا ِهیَلَع  نینمؤملاریما  ُمیِقَتْسُْملا  ُطاَرِّصلا  ٍمیِقَتْسُم َو  ٍطاَرِص  یَلَع  ًایِوَس  ُهَِعبَت  ْنَم 

: دندومرف روکذم ) هیآ ي   ) هیآ نیا  هرابرد ي  مالسلا  هیلع  مظاک  ترضح  دیوگ : لیضف  نب  دمحم 
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.تسا هارمگ  شراک  رد  دور و  یم  هار  شیور  رب  هک  یسک  هب  هدز  لاثم  هتشگرب  مالسلا  هیلع  یلع  تیالو  زا  هک  ار  یسک  ادخ  انامه 
هیلع نینمؤملاریما  میقتسم  طارص  هداد و  رارق  میقتسم  طارص  رب  تسار و  تماق  اب  دنک ،  يوریپ  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  هک  ار  یـسک  و 

.تسا مالسلا 

مکی تسیب و  هیآ ي 

.{ 13/ نج « } ًاقَهَر ًاسَْخب َو ال  ُفاخی  الَف  ِهِّبَِرب  ْنِمْؤی  ْنَمَف  ِِهب  اَّنَمآ  يدُْهلا  اَنْعِمَس  اََّمل  اَّنَأ  «َو 

هن دسرت و  یم  ناصقن  زا  هن  دروآ ،  نامیا  دوخ  راگدرورپ  هب  هک  ره  سپ  میدروآ ،  نامیا  نادب  میدینـش  ار  تیادـه  هک  نیمه  ام  «و 
« .یمتس زا 

: َلاَق ِِهب ، » اَّنَمآ  يدُْهلا  اَنْعِمَس  اََّمل  : … » َّلَج َّزَع َو  ِهَّللا  ِلْوَق  ْنَع  ُُهْتلَأَس  َلاَق : ُماَلَّسلا  ِهیَلَع  یِضاَْملا  ِنَسَْحلا  ِیبَأ  ْنَع  ِلیَضُْفلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع 
.{ ص 433 ج 1 ،  یفاکلا ،   } .ًاقَهَر ًاسَْخب َو ال  ُفاخی  الَف  ُهَالْوَم  ِهیَالَِوب  َنَمآ  ْنَمَف  اَنَالْوَِمب  اَّنَمآ  ُهیَالَْولا ،  يَدُْهلا 

نامیا نآ  هب  میدینش  ار  تیاده  هک  نیمه  ام  و  : » مدیسرپ هیآ  نیا  هرابرد ي  مالسلا  هیلع  مظاک  ترـضح  زا  دیوگ : لیـضف  نب  دمحم 
: دندومرف میدروآ ، »

متـس ناصقن و  زا  دروآ  نامیا  شیالوم  تیالو  هب  سک  ره  سپ  میدروآ ،  نامیا  دوخ  يالوم  هب  ینعی  .تسا  تیالو  ناـمه  تیادـه 
.دسارهن

رگتیاده باختنا 

ریغ .تسا  رتاناد  وا  تیاده  تیعضو  هب  تبسن  ناسنا ،  ره  ناهن  ّرس و  زا  نتـشاد  ربخ  اب  سک و  ره  هنیـسپ ي  هنیـشیپ و  هب  ملع  اب  ادخ 
هتفای تیاده  یسک  هکنیا  صیخشت  زا  سپ  دنهاوخب  هکنیا  هب  دسر  هچ  دنوش  یم  هابتشا  راچد  زین  ناگتفای  تیاده  صیخشت  رد  ادخ 

! دشاب زین  قلخ  رگتیاده  دناوت  یم  وا  هک  دوش  زرحم  ناشیارب  هکنیا  رتالاب  دش و  دهاوخن  یهارمگ  راچد  زین  هدنیآ  رد  هک  دنبایرد  ، 

.{ 117 ماعنأ ،  « } َنیدَتْهُْملِاب ُمَلْعَأ  َوُه  ِِهلیبَس َو  ْنَع  ُّلِضی  ْنَم  ُمَلْعَأ  َوُه  کَّبَر  َّنِإ  »

« تسا رتاناد  ناگتفای  هار  هب  ومه  دوش و  یم  فرحنم  وا  هار  زا  یسک  هچ  دناد  یم  رتهب  وت  راگدرورپ  انامه  »

.{ 35 سنوی ،  « } َنوُمکْحَت َفیک  ْمَکل  امَف  يدْهی  ْنَأ  اَّلِإ  يِّدِهی  ْنَّمَأ ال  َعَبَّتی  ْنَأ  ُّقَحَأ  ِّقَْحلا  َیلِإ  يِدْهی  ْنَمَف  «َأ 

هک نآ  رگم  دـبای  یمن  هار  هک  یـسک  ای  دریگ  رارق  يوریپ  دروم  تسا  رتراوازـس  دـنک  یم  يربهر  قح  يوس  هب  هک  یـسک  ایآ  سپ  »
»؟ دینک یم  مکح  هنوگچ  تسا ،  هدش  هچ  ار  امش  دننک ؟ شتیاده 

ار يراک  رشب  زا  زگره  زین  دنوادخ  .تسا  هدرک  تباث  رما  نیا  صیخشت  رد  ار  دوخ  یناوتان  اهراب  شا  یخیرات  هبرجت ي  رد  تیرـشب 
: تسا هدادن  رشب  هب  يرایتخا  نینچ  الصا  هتساوخن و  تسین  شناوت  رد  هک 
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.{ 68/ صصق « } َنوکِرْشی اَّمَع  یلاعَت  ِهَّللا َو  َناْحبُس  ُهَریِْخلا  ُمَُهل  َناک  ام  ُراتْخی  ُءاشی َو  ام  ُُقلْخی  کُّبَر  «َو 

هک ینایاتمه  زا  دنوادخ  تسا  هزنم  .دنرادن  يرایتخا  نانآ  .دنیزگ  یمرب  دهاوخب  هچ  ره  دنیرفآ و  یم  دهاوخب  هچ  ره  وت  راگدرورپ  »
!« دنوش یم  لئاق  وا  يارب 

َّلَج َّزَع َو  َهَّللا  َّنِإ  َلاَقَف : ُءاشی » اـم  ُُقلْخی  کُّبَر  َو  : » ِِهلْوَق یَنْعَم  ْنَع  ِِهلآ  ِهیَلَع َو  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  َلوُسَر  ُْتلَأَـس  َلاَـق : کـِلاَم  ِْنب  ِسَنَأ  ْنَع 
َلوُسَّرلا َو ِینَلَعَجَف  اَنَبَجَْتناَف ،  ِْقلَْخلا  ِعیِمَج  یَلَع  ِیتَیب  َلْهَأ  ِینَراَتْخا َو  َیلاَعَت  َهَّللا  َّنِإ  ُراتْخی » َو  : » َلاَق َُّمث  َءاَش ،  َفیک  ٍنیِط  ْنِم  َمَدآ  َقَلَخ 

ُءاَشَأ ْنَم  ُراَتْخَأ  یِّنَکل  اوُراَتْخی َو  ْنَأ  ِداَبِْعِلل  ُْتلَعَج  اَم  ِینْعی  ُهَریِْخلا » ُمَُهل  َناک  ام  : » َلاَق َُّمث  یِصَْولا  ُماَلَّسلا  ِهیَلَع  ٍِبلاَط  ِیبَأ  َْنب  ِیلَع  َلَعَج 
.َهکَم ُراَّفک  ِِهب  َنوکِرْـشی  اَّمَع  ٌهَّزَنُم  ُهَّللا  ِینْعی  َنوکِرْـشی  اَّمَع  یلاعَت  ِهَّللا َو  َناْحبُـس  : » َلاَق َُّمث  ِهِْقلَخ  ْنِم  ُُهتَریِخ  ُُهتَْوفَـص َو  ِیتَیب  ُلْهَأ  اَنَأَف َو 

.{ ص 97 ج 1 ،  فئارطلا ،  }

 …« دنیرفآ یم  دهاوخب  هچ  ره  وت  راگدرورپ   » هیآ ي يانعم  هرابرد ي  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  دـیوگ : کلام  نب  سنا 
: دندومرف .مدیسرپ 

: دندومرف سپس  دیرفآ ،  تساوخ  یم  هک  هنوگنآ  لگ ،  زا  ار  مدآ  دنوادخ 

هداتـسرف ارم  دیزگرب ؛ درک و  رایتخا  ناگدیرفآ  عیمج  رب  ارم  تیب  لها  ارم و  لاعتم  دـنوادخ  انامه  دـنیزگ » یمرب  دـهاوخب  هچ  ره  «و 
: دندومرف سپس  .یصو  ار  یلع  داد و  رارق  شا 

.منک یم  باختنا  مهاوخب  ار  سک  ره  دوخ  نکل  مدادـن  رارق  باـختنا  قح  مدرم  يارب  دـیامرف ]: یم   ] ینعی دـنرادن » يراـیتخا  ناـنآ  »
: دندومرف سپس  .میتسه  وا  ناگدیرفآ  نایم  زا  ادخ  ناگدیزگرب  متیب  لها  نم و  سپ 

لئاق وا  يارب  هکم  نارفاک  هک  ینایاتمه  زا  دـنوادخ  تسا  هزنم  ینعی  دـنوش » یم  لـئاق  وا  يارب  هک  یناـیاتمه  زا  دـنوادخ  تسا  هزنم  »
.دنوش یم 

 ، لیل «: } يدُْهَلل انیَلَع  َّنِإ  : » تسا هدومرف  هتخاس و  بجاو  شیوخ  رب  ار  تیاده  هتـشگ و  قلخ  تیاده  راد  هدهع  دوخ  لاعتم  دنوادخ 
.{ 12

« تسام هدهع ي  رب  تیاده  انامه  »

( ماما  ) يرگتیادـه یتسیاب  تیادـه ،  يارب  هک  ور  نیا  زا  .تسوا  دوخ  هدـهع ي  رب  تسا  قلخ  تیادـه  همزـال ي  هک  مه  ماـما  نییعت 
.{ 7 دعر ،  «: } ٍداه ٍمْوَق  ِّلِکل  َو  : » هیآ .دراذگ  یمناو  دوخ  لاح  هب  ماما  يداه و  نودب  ار  یموق  چیه  ادخ  دوش  نییعت 

زین حون  ترـضح  هب  باـطخ  هک  ناـنچمه  .تسا  ماـما  نییعت  هنیمز ي  رد  یهلا  نیمـضت  رگناـیب  تسا ، » يرگتیادـه  ار  یموـق  ره  «و 
: دومرف
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ًایِداَـه ٍمْوَق  ِّلـِکل  َلَـعْجَأ  ْنَأ  ُتیَـضَق  ْدَـق  یِّنِإَـف  يِْرمَأـِب  ٍفِراَـع  ِیلِیبَس َو  َیلِإ  ٍداَـه  َیلِإ َو  ٍعاَد  ِیل َو  ٍهَّجُح  ِریَِغب  َساَّنلا  كُْرتَأ  ْنکَأ  َْمل  َو 
.{ ص 285 ج 8 ،  یفاکلا ،   } .ِءایِقْشَْألا یَلَع  ِیل  ًهَّجُح  ُنوکی  َءاَدَعُّسلا َو  ِِهب  يِدْهَأ 

نینچ نم  مهنن ،  او  دوخ  رما  هب  فراـع  دوخ و  هار  هب  رگتیادـه  دوخ و  يوس  هب  هدـننک ي  توعد  دوخ و  تجح  نودـب  ار  مدرم  نم 
مامتا ناتخبدـب  رب  منک و  یئامنهر  ار  نادنمتداعـس  وا  هلیـسو ي  هب  ات  مهد  رارق  یئاـمنهر  ربهر و  یموق  ره  ناـیم  رد  هک  مدرک  ررقم 

.دشاب تجح 

رد دناسرب و  ادخ  قلخ  هب  ار  تیاده  نیا  دناوت  یم  هدوب و  یهلا  تیادـه  ياریذـپ  امیقتـسم  دوخ  هک  دـهد  یم  رارق  ماما  ار  یـسک  وا 
یگدنز تاظحل  نیـسپاو  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ساسا  نیمه  رب  .دوب  دـهاوخ  هتـساریپ  یهارمگ  لهج و  زا  زین  هدـنیآ 

: دندومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  نتشیوخ ،  زا  سپ  تما  رگتیاده  ماما و  هب  باطخ  ناشکرابم 

.{ ص 121 تاجردلا ،  رئاصب   } .ْمُهَتیِداَع ٍشیَُرق َو  َقاَُّسف  کیَلَع  ُفاَخَأ  ْنَکل  يَدُْهلا َو  َدَْعب  َّلِضَت  ْنَأ  کیَلَع  ُفاَخَأ  ُتَْسل 

.مراد میب  ناشیا  ینمشد  شیرق و  ناقساف  زا  وت  رب  هکلب  يوش  هارمگ  تیاده ،  زا  سپ  هک  مسرت  یمن  نیا  زا  وت  هب  تبسن 

زا وا ،  رد  یهارمگ  لهج و  نتـشادن  هار  اذـل  هتـشگ و  تما  نیا  رگتیادـه  ماـما و  قح  ترـضح  بناـج  زا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
زا سپ  هک  مسرت  یمن  نیا  زا  : » دیامرف یم  یهلا  ملع  هناوتـشپ ي  هب  دامتعا  اب  ربمایپ  اذل  .تسا  هدـش  نیمـضت  یهلا  نارکیب  ملع  يوس 

مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  زا  سپ  ناماما  لاح  لماش  هکلب  تسین  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  صوصخم  نیا  و  .يوش » هارمگ  تیاده ، 
.دوش یم  دنا  هدش  نییعت  ادخ  بناج  زا  هک  زین 

ْنَأ ِماَمِْإِلل  َسَیل  َنیَّمَـسُم  ٍلاَجِِرل  ٌدوُهْعَم  َّلَج  َّزَع َو  ِهَّللا  َنِم  ٌدـْهَع  َهَماَـمِْإلا  َّنِإ  َلاَـق : ُماَـلَّسلا  ِهیَلَع  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍراَّمَع  ِْنب  َهیِواَـعُم  ْنَع 
.{ ص 278 ج 1 ،  یفاکلا ،   } .ِهِدَْعب ْنِم  ُنوکی  يِذَّلا  ِنَع  اَهیِوْزی 

: دندومرف مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  دیوگ : رامع  رسپ  هیواعم 

دعب ماما  زا  ار  نآ  درادن  قح  ماما  تسا ،  هدش  هتـسب  هدربمان  ینادرم  يارب  هک  لجوزع  يادـخ  بناج  زا  تسا  ینامیپ  دـهع و  تماما 
.دنادرگب دراد و  رود  دوخ  زا 

ُلْهَأ ُءاَهَقُْفلا َو  َعَمَتْجا  ِدَـق  ُماَلَّسلا َو  ِهیَلَع  اَضِّرلا  یَـسُوم  ُْنب  ِیلَع  ُهَدـْنِع  ًاـمْوی َو  ِنُومْأَْـملا  َسِلْجَم  ُتْرَـضَح  َلاَـق : ِمْهَْجلا  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِنَع 
؟ اَهیِعَّدُِمل ُهَماَمِْإلا  ُّحِصَت  یَش ٍء  يَِأب  ِهَّللا ! ِلوُسَر  َْنبا  ای  َُهل : َلاَقَف  ْمُهُضَْعب  َُهلَأَسَف  ِهَِفلَتْخُْملا ،  ِقَرِْفلا  َنِم  ِماَلْکلا 

.ِلِیلَّدلا ِّصَّنلِاب َو  َلاَق :

؟ یِه اَمِیف  ِماَمِْإلا  َُهلَالَدَف  َُهل : َلاَق 

.{ ص 200 ج 2 ،  مالسلا ،  هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع   } .ِهَوْعَّدلا َِهباَِجتْسا  ِْملِْعلا َو  ِیف  َلاَق :
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هقرف و ره  زا  ناملکتم  اهقف و  دوب و  اجنآ  رد  مالسلا  هیلع  اضر  ترـضح  مدش ،  دراو  نومأم  سلجم  هب  يزور  دیوگ : مهج  نب  نسح 
نآ یعدم  يارب  تماما  لیلد  هچ  هب  ادخ ! لوسر  دـنزرف  يا  دیـسرپ : ترـضح  زا  نانآ  زا  یکی  دـندوب ،  سلجم  نآ  رد  زین  يا  هفئاط 

؟ دوش یم  تباث 

: دندومرف ترضح 

.لیلد صن و  هب 

؟ تسیچ رد  ماما  تلالد  دیسرپ :

.وا ياعد  ندش  باجتسم  شناد و  ملع و  رد  دومرف :

مزال وا  یفرعم  دعب و  ماما  تماما  رب  صن  .دـش  هتفگ  هک  تسا  یبلطم  نامه  رگید  نایب  دراد ،  صن  هب  زاین  تماما  ندـش  تباث  هکنیا 
يدعب ناماما  تماما  رب  هک  مه  یصوصن  تشگزاب  .دشاب  هدیسر  قح  ترضح  ای  ربمایپ و  ای  لبق ،  ناماما  ای  لبق ،  ماما  يوس  زا  تسا 
یمرب نآ  زا  هدرپ  دـنک و  یم  نایب  ار  ناـمه  عقاو  رد  ماـما  هک  تسادـخ  باـختنا  راـیتخا و  هب  همه  دراد  دوجو  یلبق  ناـماما  يوس  زا 

.دراد

تایاور رد  تیاده  فاصوا 

يدهلا همئا 

تیب لها  صوصخ  رد  تیاده ، ) عوضوم  رد   ) يرگید فیـصوت  ریبعت  ره  زا  شیب  تایاور  رد  يدـه ،  همئا ي  تیادـه و  ماما  ریبعت 
رد هک  هدوـمرف  حرطم  همئا  هراـبرد ي  میرک  نآرق  رد  لاـعتم  دـنوادخ  ار  ریبـعت  نیا  نیع  اریز  .تـسا  هدـش  لامعتـسا  مالـسلا  مـهیلع 

.تفرگ رارق  ثحب  دروم  لوا  هیآ ي  ود  رد  تایآ ،  تمسق 

يدهلا باوبا 

ص قودصلا ،  یلامأ   } .يِدَْعب يَدُْهلا  ُبَاب  ًاِیلَع  َّنِإ  ِساَّنلا  َرِـشاَعَم  ِِهلآ : ِهیَلَع َو  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاَق  َلاَق : ٍساَّبَع  ِْنب  ِهَّللا  ِدـْبَع  ْنَع 
.{ 31

: دندومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دیوگ : سابع  نب  هللادبع 

.تسا تیاده  ِرد  نم  زا  سپ  مالسلا ،  هیلع  یلع  انامه  مدرم ! يا 

یم هار  تیادـه  هب  نآ  زا  هک  دوب  یبرد  نوچمه  ناشیا ،  دوجو  دـندوب  ملاع  نیا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  یتقو  ات  ینعی 
.تسا مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  درک ،  وجتسج  ار  تیاده  نآ  زا  یتسیاب  هک  یبرد  ترضح ،  نآ  زا  سپ  .دنتفای 
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ْنِم َلَخَد  ْنَمَف  يَدُْـهلا ؛ ِباَْوبَأ  ْنِم  ٌبَاب  ُماَلَّسلا  ِهیَلَع  ًاِیلَع  َّنِإ  ُلوُقی : ُماَـلَّسلا  ِهیَلَع  یَـسُوم  ِنَسَْحلا  اـَبَأ  ُْتعِمَـس  َلاَـق  ٍرَکب  ِیبَأ  ُْنب  ُمیِهاَْربِإ 
.ُهَئیِـشَْملا ُمِهِیف  ِهَِّلل  َنیِذَّلا  ِهَقَبَّطلا  ِیف  َناـک  ُْهنِم  ْجُرْخی  َْمل  ِهِیف َو  ْلُخْدـی  َْمل  ْنَـم  ًاِرفاـک َو  َناـک  ُهـْنِم  َجَرَخ  ْنَـم  ًاـنِمُْؤم َو  َناـک  ِیلَع  ِباـَب 

.{ ص 388 ج 2 ،  یفاکلا ،  }

: دندومرف یم  هک  مدینش  مالسلا  هیلع  مظاک  ترضح  زا  دیوگ : رکب  یبا  نب  میهاربا 

دوش جراخ  نآ  زا  هک  یـسک  تسا و  نمؤم  دوش  دراو  رد  نیا  زا  هک  یـسک  تسا ،  تیاده  ياهرد  زا  يرد  مالـسلا  هیلع  یلع  انامه 
یم ماجنا  نانآ  هرابرد ي  دـهاوخ  هچ  ره  ادـخ  هک  تسا  يا  هقبط  نآ  رد  جراـخ ،  هن  دوش و  دراو  نآ  زا  هن  هک  یـسک  تسا و  رفاـک 

.دهد

 ، یفاکلا «: } يَدُْهلا ُبَاب  يَْوقَّتلا َو  ُهَِملک  کَّنَأ  ُدَهْشَأ  : » میراد یم  هضرع  ناشیا  تمدخ  زین  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  روثأم  ترایز  رد 
.{ ص 570 ج 4 ، 

« .تیاده برد  يراگزیهرپ و  هملک ي  دییامش  هک  مهد  یم  تداهش  »

یم رارق  هجوت  دروم  زین  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هبطخ ي  زا  یتمسق  دنتیاده ،  ياهرد  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  هکنیا  هب  هجوت  اب 
یم نایب  ار  وا  فاصوا  دننک و  یم  یفرعم  تسانشآ  تیاده  ياهرد  اب  هک  ار  یـسک  مه  هغالبلا ،  جهن  هبطخ ي 87  رد  ناشیا  .میهد 

.تسا هناگیب  تیاده  برد  اب  هک  ار  یسک  مه  دنیامرف و 

سفن اب  راکیپ  رد  ار  وا  ادخ  هک  تسا  يا  هدنب  ادخ ،  دزن  هدنب  نیرت  بوبحم  نیرتهب و  انامه  ادخ ! ناگدنب  يا  دنیامرف : یم  ادـتبا  رد 
جهن «: } يَدَّرلا ِباَْوبَأ  ِقِیلاَغَم  يَدُْهلا َو  ِباَْوبَأ  ِحِیتاَفَم  ْنِم  َراَص  يَوَْهلا َو  ِلْهَأ  ِهکَراَشُم  یَمَْعلا َو  ِهَفِص  ْنِم  َجَرَخَف   … » تسا هداد  يرای 

.{ ص 118 هغالبلا ، 

« .تشگ يراوخ  ياهرد  لفق  دش و  تیاده  ياهرد  دیلک  دش ،  جراخ  ناتسرپاوه  اب  تکراشم  یلد و  روک  زا  «و 

: دندومرف هکنیا 

ناشیا يوس  هب  ار  نارگید  دنز و  یم  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  زا  مد  يا ،  هدنب  نینچ  هک  تسنیا  رگنایب  دش ، » تیاده  ياهرد  دـیلک  »
.دیامن یم  هر 

زا هتـسد  کـی  تسا ،  هرهب  یب  شناد  زا  اـما  دـنمان  دنمـشناد  ار  وا  هک  يرگید  و  دـنیامرف : یم  رگید  هورگ  فیـصوت  رد  هـمادا ،  رد 
هتفگ رورغ و  ياه  بانط  زا  ییاه  ماد  هتخومآ و  ناـهارمگ  زا  ار  هدـننک  هارمگ  بلاـطم  هتفرگ و  ارف  ناداـن  یعمج  زا  ار  اـه  یناداـن 

ریـسفت دوخ  ياه  سوه  هب  ار  قح  دهد و  یم  قیبطت  دوخ  ياه  هتـساوخ  لایما و  رب  ار  نآرق  هدـنکفا ،  مدرم  هار  رـس  رب  نیغورد  ياه 
ُتیَم ِکلَذ  ُْهنَع َو  َّدُـصیَف  یَمَْعلا  َبَاب  اـَل  ُهَِعبَّتیَف َو  يَدُْـهلا  َباـَب  ُفِْرعی  اـَل  ٍناَویَح  ُْبلَق  ُْبلَْقلا  ٍناَْـسنِإ َو  ُهَروُص  ُهَروُّصلاَـف   … » دـنک یم 

.{ ص 119 هغالبلا ،  جهن  «: } ءایْحَْألا
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دـسانش یمن  ار  يروک  برد  دنک و  يوریپ  وا  زا  ات  دسانـش  یمن  ار  تیاده  برد  تسا ،  ناویح  بلق  شبلق  ناسنا و  هرهچ  وا  هرهچ 
.ناگدنز نایم  رد  تسا  يا  هدرم  وا  سپ  دنادرگ ،  ور  نآ  زا 

.دنیامرف یم  یفرعم  دنتیاده  ياهرد  هک  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ترتع  دعب ،  هب  هبطخ  تمسق  نیا  زا  ترضح ،  هاگنآ 

يدهلا ناکرا 

: دز ادص  دینش  یم  يرادیب  ناسنا  ره  هک  يا  هنوگ  هب  لیئربج  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  ندروخ  تبرض  ماگنه 

.{ ص 282 ج 42 ،  راونألا ،  راحب   } .يَدُْهلا ُناکْرَأ  ِهَّللا  ْتَمَّدَهَت َو 

.تخیرورف تیاده  ياهنوتس  مسق  ادخ  هب 

يدهلا مالعا 

« .ِِهب ُمَْلعی  اَِـمل  ٌمْسِإ  ُمَلَعلا  : » دوـش یم  لـصاح  يزیچ  هب  ملع  نآ  طـسوت  هک  دوـش  یم  هتفگ  يزیچ  هب  يوـغل  تهج  زا  مَلَع ،  هملک ي 
.تسا هناشن » تمالع و   » هملک ي دناسر  یم  ار  انعم  نیمه  ینشور  هب  هک  يا  هملک  یسراف  رد  .{ ص 210 ج 8 ،  قیقحتلا ،  }

رـصع زامن  زا  دعب  هک  یتاولـص  رد  .دندوب  تیاده  هناشن ي  تمالع و  ترـضح  نآ  دوخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نامز  رد 
.{ ص 73 نیمألا ،  دلب   } .تسا هدش  دراو  يدهلا » ملع   » ریبعت هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هرابرد ي  هدش  دراو  هعمج 

هناشن تمالع و  ار  ناشیا  ادخ  ینعی  دنتیاده ،  ياه  هناشن  اهتمالع و  مالـسلا  مهیلع  همئا  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  سپ 
.تسا هداد  رارق  تیاده  تفایرد  يارب  يا 

: دندومرف مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هب  باطخ  ناشکرابم  یگدنز  تاظحل  نیسپاو  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

.يَدُْـهلا ُمَلَع  ُمَلَْعلا  َْتنَأ  اَمَّنِإ  ٍقیِحَـس َو  ٍداـَن  ٍقیِمَع َو  ٍّجَـف  ِّلـک  ْنِم  یَتُؤت  اَـمَّنِإ  اًـمَلَع َو  ُهَّللا  اَهَبَـصَن  ِهَبْعْکلا  ُلَـثَم  ِهَّمُأـْلا  ِیف  کـُلَثَم  اَـمَّنِإَف 
.{ ص 72 همئألا ،  صئاصخ  }

مَلَع وت  اهنت  .دـنیآ و  یم  وت  دزن  یتسد  رود  سلجم  هار و  ره  زا  هتخاس ؛ مَلَع  ار  نآ  ادـخ  هک  يا  هبعک  نوچمه  تما  نیا  رد  وت  انامه 
.یتسه تیاده  هناشن ي  و 

ریدغ دیع  زور  رد  نآ  ندناوخ  هک  يزامن  تعکر  ود  زا  سپ  هدش و  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  هک  يروثأم  ياعد  رد  و 
: میراد یم  هضرع  ادخ  هب  تسا ،  بحتسم 

ْمُهَْتلَعَج َنیِذَّلا  َنیِدِـشاَّرلا  ِهاَدُْـهلا  ِهَِّمئَْألا  کِیبَن  ِدـَْعب  ْنِم  كِْرمَأ  ِهَالُو  ِهیَالَو  َیلِإ  اَنَتیَدَـه  يِذَّلِاب  اَنیَلَع  کِماَْعنِإ  یَلَع  ُدْـمَْحلا  کَـلَف  َّمُهَّللا 
.{ ص 145 ج 3 ،  ماکحألا ،  بیذهت   } .يَدُْهلا َماَلْعَأ  كِدیِحْوَِتل َو  ًاناکْرَأ 
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ناماما تربمایپ ،  زا  سپ  ترما  نابحاص  تیالو  هب  ام  ندرک  تیادـه  اب  يداهن  تمعن  اـم  رب  هکنیا  رطاـخ  هب  ساپـس  ار  وت  ادـنوادخ !
.يداد رارق  تیاده  ياه  مَلَع  دیحوت و  ياه  هیاپ  ار  اهنآ  هک  یئامنهار  رگیاده 

: دندومرف لضفم  هب  زین  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح 

.{ ص 50 ج 1 ،  مالسإلا ،  مئاعد  «: } يدهلا مالعأ  نحنف  »

« .تیاده ياه  هناشن  میئام  »

رد هلمج  زا  .تسا  هدش  لامعتسا  ناشیا  هب  عجار  يدهلا » ملع   » ریبعت مالسلا  مهیلع  تیب  لها  تارایز  رد  يددعتم  دراوم  رد  نینچمه 
.دراد دوجو  روکذم  ریبعت  زین  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  هرابرد ي  هتـشگ  رداص  هسدـقم  هیحان  زا  هک  نیـسای  لآ  ترایز  زا  سپ  ياعد 

.{ ص 494 ج 2 ،  جاجتحإلا ،  }

 ، لاعتم دنوادخ  ور  نیا  زا  .دشاب  راکشآ  دیاب  ملع  تسا ،  یئادیپ  دشاب  رادروخرب  نآ  زا  دیاب  هناشن  مَلَع و  هک  یتیصوصخ  نیرتمهم 
رتراکـشآ و تما  مامت  زا  هک  ترـضح  نآ  هیرذ ي  تیب و  لها  رد  ار  تیادـه  تماـما و  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  زا  سپ 

یلـص ربمایپ  زا  سپ  ِماما  یئادیپ  دومن و  موزل  رگنایب  هک  ار  مکح  نب  ماشه  هرظانم ي  زا  یـشخب  اجنیا  رد  .داد  رارق  دـندوب  رترادومن 
: مییامن یم  رکذ  تسا  هلآ  هیلع و  هللا 

: دشاب هتشاد  تیصوصخ  راهچ  يداژن  تهج  زا  یتسیاب  ماما 

.دشاب فورعم  هدش و  هتخانش  یسنج  زا  . 1

.دشاب يا  هدش  هتخانش  هلیبق ي  هریت و  کی  زا  . 2

.دشاب يا  هدش  هتخانش  نادناخ  زا  . 3

.دشاب هدیسر  يو  صوصخ  رد  يا  هراشا  هلآ ، ) هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر   ) توعد تعیرش و  بحاص  يوس  زا  . 4

زور ره  هک  نامه  تسا ،  اهنآ  زا  توعد  تعیرـش و  بحاص  هک  تسین  رت  فورعم  برع  سنج  زا  یـسنج  يرـشب ،  سانجا  نایم  رد 
ره شوگ  هب  وا  توعد  و  ِهَّللا » ُلوُـسَر  ًادَّمَُحم  َّنَأ  ُهَّللا َو  اَّلِإ  ََهلِإ  اـَل  ْنَأ  ُدَهْـشَأ  : » دـننز یم  داـیرف  وا  ماـن  هب  دـجاسم  يـالاب  تبوـن  جـنپ 
رد قلخ  نیا  رب  ادـخ  تجح  هک  دوب  اور  رگا  دـسر و  یم  نیمز  برغ  قرـش و  رد  رکنم  رقم و  ناداـن و  اـناد و  راکدـب و  راـکوکین و 

داژن رد  ار  وا  هک  دوب  اور  دربـن و  یپ  وا  هب  دـنک و  وجتـسج  يرمع  راتـساوخ ،  هدـنیوج و  هک  دـمآ  یم  مزـال  دـشاب ،  يرگید  سنج 
دیآ دوجو  هب  داسف  هدرک  رشب  يارب  یئوج  تحلصم  ادخ  هک  یهار  زا  دمآ  یم  مزال  دیوجب و  نارگید  مجع و  دننام  رـشب  زا  يرگید 

تـسین اور  دشابن  زئاج  عوضوم  نیا  نوچ  دوشن و  تفای  هک  دنک  بجاو  يرما  مدرم  رب  هک  دشابن  اور  ادخ  لدع  تمکح و  رد  نیا  و 
دش رکذ  هک  یلیلد  نیمه  هب  دراد و  دنویپ  توعد  تعیرش و  بحاص  هب  برع  سنج  اریز  دشاب ،  برع  سنج  ریغ  زا  ربهر  ماما و  هک 

نوچ .دراد و  ربمایپ  هب  برق  نانآ  داژن  اریز  دنـشیرق ،  هک  دشاب  ربمایپ  هلیبق ي  هریت و  ریغ  رد  هک  تسین  اور  مه  برع  سنج  نایم  رد 
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اریز تساهنآ ،  زا  ربمایپ  هک  دـشاب  ینادـناخ  رد  زین  هلیبق  نیا  نایم  رد  هک  نآ  رگم  تسین  اور  دـشاب  يرگید  هلیبق ي  رد  هک  دوبن  اور 
هزیتس و هب  تماما  رما  رد  راچان  دنرایـسب و  نادـناخ  نیا  لها  نوچ  دـنرتکیدزن و  توعد  تعیرـش و  بحاـص  هب  تبـسن  نادـناخ  نآ 
ار وا  توعد  تعیرـش و  بحاص  یتسیاب  اذل  دـندرگ ،  نآ  یعدـم  کی  ره  ماقم ،  نیا  تفارـش  يرترب و  رطاخ  هب  دـنزادرپ و  وگتفگ 

.{ ص 366 ج 2 ،  همعنلا ،  مامت  نیدلا و  لامک   } .دنکن عمط  نآ  رد  يرگید  ات  دنک  نایب  ار  شبسن  مان و  صخش و  دهد و  ناشن 

یلع ترـضح  قح ،  ترـضح  رما  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زور  نیا  رد  هک  تسا  نیمه  رطاخ  هب  ریدـغ  دـیع  زور  تیمها 
.دندومن ملع  تما  مامت  لباقم  رد  ار  مالسلا  هیلع 

َتْغَرَف اَذِإ  ُلوُقی : .{ /7 و 8 حارـشنا « } ْبَغْراَف کِّبَر  یلِإ  ْبَْصناَف َو  َتْغَرَف  اذِإَف  : » َیلاَعَت ِِهلْوَق  ِیف  َلاَق  ُهَّنَأ  ُماَلَّسلا  ِهیَلَع  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع 
ُهَالاَو َو ْنَم  ِلاَو  َّمُهَّللا  ُهَالْوَم  ِیلَعَف  ُهَالْوَم  ُْتنک  ْنَم  ِِهلآ : ِهیَلَع َو  ُهَّللا  یَّلَص  َلاَقَف  ًهِیناَلَع ،  ُهَلْضَف  ْمُهِْملْعَأَف  کیِصَو  ِْنلْعَأ  کَمَلَع َو  ْبَْصناَف 

.{ ص 294 ج 1 ،  یفاکلا ،   } .ٍتاَّرَم َثاََلث  ُهاَداَع  ْنَم  ِداَع 

: دندومرف امن » تبغر  تراگدرورپ  يوس  هب  نک و  بوصنم  يدش  غراف  نوچ  سپ   » هیآ ي هرابرد ي  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح 

لوسر  ) سپ .زومایب  اهنآ  هب  اـنلع  ار  وا  يرترب  دراد و  نـالعا  ار  دوخ  یـصو  نک و  بصن  ار  تمَلَع  یتفاـی  تغارف  یتقو  دـیوگ : یم 
: دندومرف یهلا ) روتسد  نیا  یپ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ 

دراد نمـشد  ار  وا  هک  ار  هک  ره  رادـب و  تسود  دراد  تسود  ار  وا  هک  ار  هک  ره  ایادـخ  تسـالوم ،  یلع  مدوـب  ـالوم  نـم  ار  هـک  ره 
.دندومرف ار  نیا  هبترم  هس  .دراد  نمشد 

.دننامورف دوخ  یهارمگ  لهج و  یکیرات  رد  ات  دنا  هتسب  مَلَع  نیا  يور  رب  ار  دوخ  مشچ  تما  نیا  ناتفص  شافخ  زا  یخرب  اما 

اَنْرکَذَـف ٍِتباَث  ُْنب  ُناَمْعُّنلا  َهَفِینَح  ُوبَأ  اَنیَلَع  َلَخَدَـف  ِیفَریَّصلا  ٍبِیبَح  ِْنب  ِمَثیَْهلا  َدـْنِع  ُْتنک  َلاَق : ِیفَریَّصلا  ٍذـِئاَع  ِْنب  ِلَـفَْون  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع 
ْمَُهل اوُّرُِقت  اـَل  : » اَِنباَحْـصَِأل ُْتُلق  ْدَـق  َهَفِینَح : ُوبَأ  َلاَـقَف  ٍّمُخ ،  ِریِدَـغ  ِیف  ٌماَـلک  اَـنَنَیب  َراَد  ُماَـلَّسلا َو  ِهیَلَع  ٍِبلاَـط  ِیبَأ  َْنب  ِیلَع  نینمؤملاریما 

«! ْمکوُمِصْخیَف ٍّمُخ  ِریِدَغ  ِثیِدَِحب 

!؟ ُناَمُْعن ای  كَْدنِع  َوُه  اَم  ِِهب َأ  َنوُّرِقی  َال  َِمل  َُهل : َلاَق  ِیفَریَّصلا َو  ٍبِیبَح  ِْنب  ِمَثیَْهلا  ُهْجَو  َریَغَتَف 

.{ ص 26 دیفم ،  یلامأ  ! … } ُُهتیِّوُر ْدَق  يِْدنِع َو  َوُه  یََلب ،  َلاَق :

یبا نب  یلع  نانمؤم  ریما  زا  دش ،  دراو  ام  رب  تباث  نب  نامعن  هفینحوبا  هک  مدوب  یفریـص  بیبح  نب  مَثیَه  دزن  دـیوگ : لفون  نب  دـمحم 
ناـنیا دزن  : » ما هتفگ  دوـخ  ناراـی  هب  نم  تفگ : هفینحوـبا  .دـمآ  ناـیم  هب  نخـس  مخ  ریدـغ  هراـبرد ي  میتـفگ و  مالـسلا  هیلع  بلاـط 

«! دننک یم  موکحم  ار  امش  هک  دینکن  فارتعا  ریدغ  ثیدح  هب  نایعیش ) )

!؟ نامعن يرادن  لوبق  دوخ  وت  رگم  دننکن ،  فارتعا  ارچ  تفگ : وا  هب  دش و  نوگرگد  مثیه  هرهچ  گنر  ناهگان 
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! … تسا هدش  لقن  میارب  مراد و  لوبق  مدوخ  نم  ارچ ،  تفگ :

زور رون  اب  نک  يوخ  كدنا  كدنا 

زورف یب  ینامب  یشافخ  هن  رو 

هانیع يدهلا و  فنأ 

: دندومرف مدرم  هب  يا  هبطخ  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

.{ ص 27 ینامعن ،  تبیغ   } .ُهاَنیَع يَدُْهلا َو  ُْفنَأ  اَنَأ  ِناَمیِْإلا  ُْفنَأ  اَنَأ  ُساَّنلا  اَهیَأ 

متیاده مشچ  ود  ینیب و  نم  مدرم ! يا 

يدهلا هیآ 

اِیلَع َّنَأ  ِشْرَْعلا : ِتْحَت  ْنِم  ًءاَِدن  ُْتعِمَس  ِهَِعباَّسلا  ِءاَمَّسلا  َیلِإ  ِیب  يِرْـسُأ  َهَلَیل  ِِهلآ : ِهیَلَع َو  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاَق  َلاَق : َهَریَرُه  ِیبَأ  ْنَع 
.{ ص 89 هبقنم ،  هئم   } .يَدُْهلا ُهیآ  ُماَلَّسلا  ِهیَلَع 

: دندومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دیوگ : هریرهوبا 

.تسا تیاده  هناشن ي  مالسلا  هیلع  یلع  تفگ : یم  هک  مدینش  شرع  ریز  زا  یئادص  دندرب  متفه  نامسآ  هب  ارم  هک  یبش 

.{ ص 259 ج 26 ،  راونألا ،  راحب   } .يَدُْهلا ُهیآ  ُنَْحن  َلاَق : ُماَلَّسلا  ِهیَلَع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍناَنِس  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع 

: دندومرف مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  دیوگ : نانس  نب  دمحم 

.تیاده هناشن ي  تیآ و  میئام 

يدهلا لیبس  هطبار 

: دندومرف مالسلا  مهیلع  همئا  نأش  رد  مالسلا  هیلع  رقاب  ترضح 

.ْمِهِّقَح ْنَع  ٍریِـصْقَِتب  اَّلِإ  يَدُْـهلا  َنِم  ٌجِراَخ  ُّلِضی  َال  ْمُهاَدُِـهب َو  اَّلِإ  ٍداَـه  يِدَـتْهی  اـَل  ُهاَدُـه  ِلـِیبَس  یَلَع  ًهَِطباَر  َّلَـج …  َّزَع َو  ُهَّللا  ُمُهَلَعَج 
.{ ص 198 ج 1 ،  یفاکلا ،  }

نوریب تیاده  زا  یـسک  ناشیا و  تیاده  هب  رگم  دوشن  تیاده  سک  چیه  .داد  رارق  شتیاده  هار  طبار  ار …  اهنآ  لجوزع  دـنوادخ 
.ناشیا قح  هب  تبسن  یهاتوک  هب  رگم  دوشن 
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يدهلا هیار 

دنتـشاد رارق  مه  لـباقم  رد  هک  يرکـشل  ود  زا  مادـک  ره  رد  اـهگنج  رد  هتـشذگ ،  رد  هک  دوـش  یم  هتفگ  یگرزب  مـچرپ  هـب  تـیار 
فدـه دوب و  رگید  رکـشل  مچرپ  يوس  تمـس و  هب  رکـشل ،  ره  هلمح ي  درک و  یم  ادـج  مه  زا  ار  رکـشل  ود  دـش و  یم  هتـشارفارب 
ُبِحاَص اَهَالَّوَتی  ِیتَّلا  یِه  ُهیاَّرلا  : » دوبن نمشد  اب  یئورایور  ناوت  بات و  ار  مچرپ  یب  رکـشل  اریز  دوب ،  مچرپ  لوا  هلهو ي  رد  نمـشد 

.{ ص 199 ج 1 ،  نیرحبلا ،  عمجم  « } .ُهَلَتاَقُْملا ُلیِمَت  اَهَیلِإ  اَهیَلَع َو  ُِلتاَقی  ِبْرَْحلا َو 

رد هچ  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  .تسا  هدـمآ  مالـسلا  مهیلع  همئا  هرابرد ي  تاـیاور ،  رد  يددـعتم  دراوم  رد  تیادـه » مچرپ   » ریبعت
للم ماوـقا و  دـیاقع  ءارآ و  یئوراـیور  رد  .دـنتیاده  مچرپ  لـمع ،  ملع و  ياهنادـیم  همه ي  رد  هدـنیآ ،  لاـح و  رد  هـچ  هتـشذگ و 

مگ ار  مچرپ  هک  تشاد  هجوت  یتسیاـب  ناطیـش ،  هراـما و  سفن  لـباقم  رد  لـمع ،  نادـیم  رد  یگنهرف و  ياـه  مجاـهت  رد  فلتخم ، 
! دراذگاو یهارمگ  ینادان و  هطرو ي  رد  ار  ام  دریگب و  ام  زا  ار  مچرپ  نمشد  ادابم  .مینکن 

قاقحإ « } .يَدُْـهلا ُهیاَر  اِیلَع  َّنِإ  : » ای و  يَدُْـهلا » ُهیاَر  ِیلَع  : » تسا هدـمآ  ریبعت  نیا  نیقیرف ،  بقانم  بتک  رد  هک  يددـعتم  تایاور  رد 
ص 249 و 250 و 260 و یلا 321 و ج 31 ،  ص 318  یلا 184 و ج 22 ،  ص 181  یلا 171 و ج 15 ،  ص 165  ج 4 ،  قحلا ، 

.{ 261

یـسک دننک و  یم  تکرح  نآ  لبندب  رکـشل  مامت  دراد و  رارق  رکـشل  يولج  رد  هک  تسنیا  دراد  دوجو  تیار »  » رد هک  یتیـصوصخ 
.درادن ار  نآ  زا  ندناماو  ای  نداتفا  شیپ  قح 

: دندومرف مالسلا  هیلع  ریما  ترضح 

.{ ص 715 سیق ،  نب  میلس  باتک  « } َقَِحل اَهَمَِزل  ْنَم  َقُِحم َو  اََهلَذَخ  ْنَم  َقَرَم َو  اَهَقَبَس  ْنَم  يَدُْهلا  ِّقَْحلا َو  ُهیاَر  اَنَعَم  »

سک ره  دوش و  دوباـن  دراذـگاو  ار  نآ  سک  ره  دوش و  جراـخ  نید  زا  دور  شیپ  نآ  زا  سک  ره  .تساـم  اـب  تیادـه  قـح و  مچرپ 
.دسر دصقم  هب  دشاب  نآ  هارمه 

: میراد یم  هضرع  مالسلا  مهیلع  همئا  هب  هریبک  هعماج ي  ترایز  رد  ور  نیا  زا 

« ٌقِهاَز ْمکِّقَح  ِیف  ُرِّصَقُْملا  ٌقِحَال َو  ْمَکل  ُمِزاَّللا  ٌقِراَم َو  ْمْکنَع  ُبِغاَّرلاَف  »

ّقح رد  هک  یسک  ددنویپ و  دصقم ) امش و  هب   ) ددرگ امش  مزالم  هک  یـسک  دوش و  جراخ  نید  زا  دباترب  يور  امـش  زا  سک  ره  سپ 
.دوش دوبان  دنک  یهاتوک  امش 

يدهلا ببس 

.ْمَُهل يَدُْـهلا  ُبَبَـس  اَّنَأ  ُمَْلعَت  کَّنِإ  َّمُهَّللا  ُلوُقی … : ُماَلَّسلا  ِهیَلَع  َِرقاَْـبلا  ِیلَع  َْنب  َدَّمَُحم  ٍرَفْعَج  اـَبَأ  ُْتعِمَـس  َلاَـق : ِیفَریَّصلا  یِّمُأ  ِینَثَّدَـح 
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.{ ص 312 دیفم ،  خیش  یلامأ  }

: دندومرف یم  هک  مدینش  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  ترضح  زا  دیوگ : یفریص  یُّما 

.میناشیا تیاده  ببس  ام  هک  یناد  یم  وت  ادنوادخ ! … 

يدهلا لیبس 

: دندومرف مدرم  هب  باطخ  هفوک  ربنم  رب  مالسلا  هیلع  ریما  ترضح 

.{ ص 178 تارف ،  ریسفت   } .يَدُْهلا ُلِیبَس  يَْوقَّتلا َو  ُهَِملک  ُنْحَنَف 

.تیاده هار  يراگزیهرپ و  هملک ي  میئام 

يدهلا هیاغ 

: دندومرف مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هب  باطخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

ص 343 ص 384 و ج 22 ،  ج 20 ،  قحلا ،  قاقحإ  ص 393 و  ج 1 ،  لیزنتلا ،  دهاوش   } .يَدُْـهلا ُهیاَغ  ِماََنَْألا َو  ُهَراَنَم  ّکنا  ِیلَع ! ای 
.{ یلا 261 ص 249 و 259  و ج 31 ، 

.یتیاده تیاغ  مدرم و  رون  وت  انامه  یلع ! يا 

يدهلا هداق 

: دندومرف مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هب  باطخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

.{ ص 112 تایآلا ،  لیوأت   } .یَقُّتلا يَدُْهلا َو  ُهَداَق  ُْمْتنَأَف  ْکنِم  كُدَالْوَأ  يَدُْهلا َو  ِهَِّمئَأ  ْنِم  َْتنَأ  ِیلَع ! ای 

.دیئاوقت تیاده و  نارادمامز  امش  سپ  دنشاب ،  یم  وت  زا  وت  نادنزرف  یتسه و  يده  همئا  زا  وت  یلع ! يا 

: ُماَلَّسلا ِهیَلَع  نینمؤملاریما  َلاَق  َو 

.{ ص 94 مکحلا ،  ررغ   } .ِهِْرمَأ ِیلَو  ِِهلوُسَر َو  ِهَّللا َو  َیلِإ  ُهَتَداَقَم  َمَّلَس  ْنَم  يِدُه 

: دندومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح 

.دیامن شرما  یلو  ادخ و  لوسر  ادخ و  میلست  ار  دوخ  مامز  هک  یسک  هدش  تیاده 
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يدهلا هنیدم 

: دندومرف مدرم  هب  باطخ  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  روضح  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح 

اَْهنَع َفَّلَخَت  ْنَم  اََجن َو  اَهَلَخَد  ْنَمَف  يَدُْهلا  ُهَنیِدَم  َوُه  ًاِیلَع  َّنِإ  ُلوُقی : ِِهلآ  ِهیَلَع َو  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  َلوُسَر  يِّدَج  ُْتعِمَـس  ِساَّنلا ! َرِـشاَعَم  ای 
.{ ص 336 ج 20 ،  قحلا ،  قاقحإ  ص 376 و  ج 2 ،  بولقلا ،  داشرإ   } .کَلَه

دراو هک  ره  تسا ،  تیاده  رهش  مالـسلا  هیلع  یلع  انامه  دومرف : یم  هک  مدینـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  مدج  زا  مدرم ! يا 
.ددرگ كاله  دنام  اب  نآ  زا  هک  ره  دبای و  یم  تاجن  دوش  رهش  نیا 

يدهلا رانم 

.ِهَّللا یَلَع  َنوُّلاَّدلا  يَدُْهلا َو  ُراَنَم  ِیتَیب  ُلْهَأ  ِِهلآ : ِهیَلَع َو  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  َلوُسَر  َلاَق 

: دندومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

.دنشاب یم  ادخ  يوس  هب  نایامنهار  تیاده و  رانم  نم  تیب  لها 

.{ ص 206 ج 1 ،  نیدلا ،  لامک   } .يَدُْهلا ُراَنَم  ُنَْحن  ُلوُقی : ُُهتْعِمَس  َلاَق : ُماَلَّسلا  ِهیَلَع  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  ْنَع  یِفْعُْجلا  َهَمَثیَخ  ْنَع 

: دندومرف یم  هک  مدینش  مالسلا  هیلع  رقاب  ترضح  زا  دیوگ : یفعج  همیثخ 

.میتیاده رانم  ام 

يدهلا لزانم 

.{ ص 258 تارف ،  ریسفت   } .يَدُْهلا ُلِزاَنَم  اَّنِإَف  ُلوُقی … : ِِهلآ  ِهیَلَع َو  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  َلوُسَر  ُْتعِمَس  َلاَق  يِراَفِْغلا  ٍّرَذ  ِیبَأ  ْنَع 

.میتیاده هاگدورف  ام  انامه  دومرف … : یم  هک  مدینش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  دیوگ : يرافغ  رذوبا 

يدهلا نطوم 

: تفگ ناشیا  هب  باطخ  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  نانخس  ندینش  زا  سپ  رکبوبا 

.{ ص 104 ج 1 ،  جاجتحالا ،   … } يَدُْهلا ُنِطْوَم  ِهَمکِْحلا و  ُنِدْعَم  ُُهتَْنبِا  ْتَقَدَص  ُُهلوُسَر َو  ُهَّللا َو  َقَدَص 

.تسا تیاده  هاگتماقا  تمکح و  ندعم  هک  شرتخد  وا و  لوسر  ادخ و  تفگ  تسار 

( مالسلا مهیلع  ترتع  نآرق و  ياهیگژیو   ) نیلقثلا www.Ghaemiyeh.comصیاصخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 513زکرم  هحفص 131 

http://www.ghaemiyeh.com


هؤایض يدهلا و  رون 

: دندومرف یم  مدرم  هب  باطخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 

.{ ص 74 همئألا ، ،  صئاصخ   } .ُماَلَّسلا ِهیَلَع  ٍِبلاَط  ِیبَأ  ُْنب  ِیلَع  َوُه  ُهُؤایِض َو  يَدُْهلا َو  َرُون  ِنیِّدلا َو  َمَلَع  َرَبکَْألا  َمَلَْعلا  ُمکِیف  ُْتفَّلَخ 

مالسلا هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  هک  ار  تیاده  شبات  رون و  نید و  تمالع  ار ،  تمالع  نیرتگرزب  امش ،  نایم  رد  مدراذگ  ینیـشناج  هب 
.تسا

تـسنیا درک  نایب  ناوت  یم  هملک  ود  نیا  نیب  هک  یتوافت  .هدمآ  ءایـض »  » و رون »  » ریبعت ود  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  مالک  رد 
ًءایِض َو َسْمَّشلا  َلَعَج  يذَّلا  َوُه  : » 5/ سنوی  } هام يارب  رون  هدش و  حرطم  دیـشروخ  يارب  ءایـض  میرک  نآرق  رد  هکنیا  هب  هجوت  اب  هک 

.تسنآ لصا  رون و  رتالاب  رتدیدش و  هبترم ي  ءایض  «{ .داد رارق  رون  ار  هام  ییانـشور و  ار  دیـشروخ  هک  تسا  یـسک  وا  «: » ًارُون َرَمَْقلا 
رتالاب رتدیدش و  هبترم ي  مه  دننک و  یم  تیاده  ناشمالک  دوخ و  یناشفا  رون  اب  مه  مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح  تیاده ،  ثحب  رد 

.تسا دوجوم  ترضح  نآ  دوخ  دوجو  رد  رون  نیا  لصا  و 

راربألا هاده 

: میراد یم  هضرع  مالسلا  مهیلع  همئا  هب  باطخ  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  يداه  ماما  زا  هک  هریبک  هعماج ي  ترایز  رد 

.{ ص 99 ج 6 ،  ماکحألا ،  بیذهت   } .ِراَْربَْألا ُهاَدُه  ِرایْخَْألا َو  ُرُون  ُْمْتنَأ 

.دیناراکوکین رگتیاده  نابوخ و  رون  امش 

تیاده 2

همدقم

هیصوت نیرخآ 

.عادولا هّجح  تسا ؛ ربمایپ  نیرخآ  ّجح  نیرخآ 

.دیامرف یم  نایب  تّما  يارب  ار  تاشرافس  اه و  هیصوت  نیرتمهم  هدنامیقاب  ياهتصرف  نیا  رد  ص )  ) ادخ لوسر 

.دشاب مالسا  نید  ياقب  نماض  هک  یتاشرافس  اه و  هیصوت 

 ... اّما تسا ، هدش  ریگارف  نونکا  شترضح ، يزور  هنابش  شالت  یپ و  رد  یپ  غیلبت  لاس  هس  تسیب و  زا  سپ  هک  ینید 

: داد رارق  هجوت  دروم  یتسیاب  ار  هتکن  ود 
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ادخ لوسر  تلحر  زا  سپ  دنتفای ، هر  ص )  ) ادـخ لوسر  دوجو  تکرب  هب  دـندیورگ و  مالـسا  هب  اهلاس  نیا  رد  هک  یناسک  ادابم  الّوا :
! دندرگزاب تیلهاج  یهارمگ  هب  (ص )

: هداد رادشه  میرک  نآرق  رد  زین  لاعتم  دنوادخ 

ًاْئیَـش َهَّللا  َّرُـضَی  ْنَلَف  ِْهیَبِقَع  یلَع  ِْبلَْقنَی  ْنَم  ْمُِکباقْعَأ َو  یلَع  ُْمْتبَلَْقنا  َِلُتق  ْوَأ  َتام  ْنِإَف  ُلُسُّرلا َأ  ِِهْلبَق  ْنِم  ْتَلَخ  ْدَق  ٌلوُسَر  َّالِإ  ٌدَّمَُحم  ام  «َو 
(144/68/ نارمع لآ  « ) َنیرِکاَّشلا ُهَّللا  يِزْجَیَس  َو 

زاب دوخ  هتشذگ ي  هب  دوش  هتشک  ای  دریمب  وا  رگا  ایآ  .دنتشذگ  ینالوسر  مه  وا  زا  شیپ  هک  يا  هداتـسرف  زج  تسین  ص )  ) دّمحم «و 
دهاوخ شاداپ  ار  نارازگـساپس  ادخ  يدوز  هب  و  دـناسر ، یمن  ینایز  ادـخ  هب  زگره  ددرگزاب  شا  هتـشذگ  هب  هک  ره  و  دـیدرگ ؟ یم 

؟ دندرگن زاب  نیشیپ  یهارمگ  هب  دوش و  همیب  ناشنید  دنیوج ، کّسمت  هّجوت و  نآ  هب  تما  رگا  هک  تسه  يزیچ  ایآ  داد .»

ياعّدا مان و  اب  يدّدـعتم  ياه  هقرف  لیکـشت  بجوم  هک  دـش  دراو  نید  رد  یتافیرحت  اه و  یهارمگ  ص )  ) ادـخ لوسر  زا  سپ  ایناث :
.تشگ مالسا 

هدنام فیرحت  یهارمگ و  زا  نوصم  هک  یمالـسا  دنـشاب ، مالـسا  ّقح  رب  نید  بلاط  ص )  ) ادخ لوسر  زا  سپ  نارود  رد  هک  یناسک 
؟ تسیچ ناشفیلکت  دشاب ،

.دندومرف هیصوت  نییبت و  ار  لاؤس  ود  نیا  خساپ  رّرکم  ناشکرابم ، رمع  ياهزور  اه و  هام  نیسپاو  رد  ص )  ) ادخ لوسر 

 . تفای يونعم  یظفل و  رتاوت  ربخ ، نیا  هک  دندرک  لقن  شترضح  لوق  زا  زین  نارگید  دندرک و  رارکت  ردق  نآ 

شرافـس هیـصوت و  نیا  یگدنز ، تاظحل  نیرخآ  ات  مه  ریدغ و  هعقاو ي  رد  مه  هبعک ، رانک  رد  مه  ّجح ، رفـس  نیرخآ  رد  اصوصخ 
یتالکـشم لئاسم و  زا  هدرک و  مدرم  هب  ور  دوب  هناخ  برد  هقلح ي  رد  ناشتـسد  هک  یلاح  رد  ادـخ ، هناخ ي  رانک  رد  .دـندومرف  ار 

: دنیامرفب ار  هیصوت  نیا  نایاپ ، رد  ات  دنتفگ  دنتفگ و  دمآ  دهاوخ  شیپ  نید  لباقم  رد  هک 

َباَتِک ِْنیَلَقَّثلا ، ُمُکِیف  ٌكِراَت  یِّنِإ  اَهوُظَفْحاَف : ٍهَّیِصَِوب  ْمُکیِصوُأ  ْمُکُعِّدَوُأَف َو  ِبیِغَْملا ، َیلِإ  ٌِقلَْطنُم  ٍبیِرَق َو  ْنَع  ٌلِحاَر  یِّنِإ  ِساَّنلا ، َرِشاَعَم 
 . ًاَدبَأ اوُّلِضَت  َْنل  اَمِِهب  ُْمتْکَّسَمَت  ْنِإ  ِیْتَیب ، َلْهَأ  ِیتَْرتِع  ِهَّللا َو 

ار نآ  منک ، یم  یشرافس  ار  امش  منک و  یم  عادو  امـش  اب  سپ  مور ، یم  بیغ  يوس  هب  درک و  مهاوخ  چوک  يدوز  هب  نم  مدرم ، يا 
نیا هب  رگا  دنا ، نم  تیبلها  هک  مترتع  ادخ و  باتک  مراذگ ، یماو  امش  نایم  رد  ار  اهبنارگ  نیگنـس و  زیچ  ود  نم  انامه  دینک : ظفح 

.تسا ترتع  نآرق و  هب  کّسمت  یهارمگ ، زا  تاجن  هار  هناگی  .دـش  دـیهاوخن  یهارمگ  تلالـض و  راچد  زگره  دـیئوج  کّسمت  ود 
رد یسک ، نینچ  یهارمگ  ندوب  لاحم  .دوش  یمگردرس  یهارمگ و  راچد  هتـشگ  کّسمتم  ترتع  نآرق و  هب  هک  یـسک  تسا  لاحم 

زگره ینعی  دور ، یم  راک  هب  دبا » یفن   » يارب یبرع  نابز  رد  َْنل »  » .تسا هدش  نیمـضت  اوُّلِـضَت » َْنل  : » ریبعت اب  ص )  ) ادخ لوسر  مالک 
 ----------------- .داد دهاوخن  يور  دوش  ترتع  نآرق و  هب  کّسمتم  هک  یسک  يارب  یهارمگ  هنوگ  چیه  ادبا  و 

( مالسلا مهیلع  ترتع  نآرق و  ياهیگژیو   ) نیلقثلا www.Ghaemiyeh.comصیاصخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 513زکرم  هحفص 133 

http://www.ghaemiyeh.com


داجیا هدنونـش  رد  ناشیا  ربخ  دـننک و  تیاکح  ار  يربخ  دـشاب  نکمم  ریغ  اتداع  رگیدـکی  اب  ناشیا  شزاـس  هک  یهورگ  هاـگ  ره  . 1
یظفل و رتاوتم  دـشاب : یم  عون  ود  تسا و  روآ  نیقی  دوخ  هب  دوخ  رتاوتم  ربخ  .دـنیوگ  رتاوتم  ربخ  احالطـصا  ار  ربخ  نآ  دـنک ، نیقی 

رکذ رد  نایوار  ینعی  يونعم  رتاوتم  دنـشاب و  هدرک  لقن  ار  ربخ  ترابع  ظفل و  کی  هب  نایوار  همه  ینعی  یظفل  رتاوتم  .يونعم  رتاوتم 
.دنیامن لقن  ارنآ  ددعتم  ظافلا  اب  هچ  رگا  دنشاب ، قفتم  يربخ  يانعم 

ص372. ج11 ، لئاسولا ، كردتسم  . 

ترتع نآرق و  يریذپان  ییادج 

ترتع هب  يزاین  و  تسا » سب  ار  ام  ادخ  باتک  «: » ِهَّللا ُباَتِک  اَُنبْسَح  : » تفگ یسک  رگا  هک  دوش  یم  هدیمهف  نیلقث  فیرـش  ثیدح  زا 
مه وا  ترتع ،» طـقف  : » دـیوگب مه  یـسک  رگا  درب و  یم  رـس  هب  یهارمگ  رد  درادـن و  لوبق  مه  ار  ادـخ  باـتک  عقاو  رد  وا  میرادـن ،

نآرق و يریذپان  ییادج  يانعم  .دنریذپان  ییادج  ترتع ، نآرق و  اریز  تسا ، هتفاین  تاجن  یهارمگ  زا  هتفریذـپن و  ار  تیبلها  اتقیقح 
لّصفم و هبطخ ي  نمض  رد  ص )  ) مرکا ربمایپ  ریدغ ، زور  رد  هدش ؛ نایب  ص )  ) ادخ لوسر  زا  يرگید  مالک  رد  رگیدکی ، زا  ترتع 

ُّلُکَف ُرَبْکَْألا  ُلَقَّثلا  ُنآْرُْقلا  ُرَغْصَْألا َو  ُلَقَّثلا  ُمُه  يِْدلُو  ْنِم  َنِیبِّیَّطلا  ًاِّیلَع َو  َّنِإ  ِساَّنلا ، َرِشاَعَم  دندومرف : دش  رداص  ناشیا  زا  هک  يروهشم 
 . َضْوَْحلا َّیَلَع  اَدِرَی  یَّتَح  اَقِرَتْفَی  َْنل  َُهل  ٌِقفاَُوم  ِِهبِحاَص َو  ْنَع  ٌِئْبنُم  ٍدِحاَو 

ربخ يرگید  زا  ودـنیا  زا  مادـک  ره  .رتگرزب  لقث  نآرق ، دـنرتکچوک و  لَقَث  نم ، نادـنزرف  زا  ناکاپ  رگید  یلع � و  اـنامه  مدرم ، يا 
ینعی اَقِرَتْفَی » َْنل   » .دنیآ دراو  نم  رب  رثوک  ضوح  رانک  رد  هکنیا  ات  دـنوشن  ادـج  رگیدـکی  زا  زگره  تسا و  قفاوم  نآ  اب  دـهد و  یم 

زا مادک  ره  : » هک تسنیا  شیانعم  ترتع ، نآرق و  ندوب  ریذـپان  ییادـج  .درادـن  هار  ترتع  نآرق و  نیب  ییادـج  هنوگ  چـیه  زگره و 
یم ربخ  ترتع  زا  میور  یم  نآرق  غارـس  یتقو  ینعی  ندوب ، ریذـپان  ییادـج  تسا .» قفاوم  نآ  اـب  دـهد و  یم  ربـخ  يرگید  زا  ودـنیا 

اب مینیب  یم  میور  یم  ع )  ) تیبلها غارـس  مه  یتقو  و  ناشیا و ...  ملع  زا  ناشیا ، زا  تعاـطا  موزل  تماـما و  ناـشیا ، تیـالو  زا  دـهد ،
نآرق و تایآ  رگنایب  ناشراتفگ  تسا ، نآرق  ناشقالخا  تسا ، نآرق  اب  قفاوم  ناشدوجو  مامت  دـنهد و  یم  ربخ  نآرق  زا  دوجو  مامت 

.تسا نآرق  اب  نآ  ندوب  فلاخم  ای  قفاوم  هن ، ای  هدش  رداص  ناشیا  زا  یمالک  هکنیا  كالم  الصا  و  تسا ، نآرق  هب  دنتسم 

ُلوُسَر َلاَق  مینک : یم  رکذ  ار  اهنآ  زا  دروم  دنچ  اجنیا  رد  هک  تسا  هدش  نایب  يدّدعتم  تایاور  رد  رگیدکی ، اب  ترتع  نآرق و  تیعم 
ٌنَسَح ِیْنبا  ْمُُهلَّوَأ  ِهِْدلُو  ْنِم  ًاماَمِإ  َرَـشَع  َدَحَأ  يِدَْعب َو  ٍنِمُْؤم  ِّلُک  ُِّیلَو  ِیتَّمُأ َو  ِیف  ِیتَفِیلَخ  ِیثِراَو َو  یِّیِـصَو َو  یِخَأ َو  ٌِّیلَع  ص :)  ) ِهَّللا

َّیَلَع اوُدِرَی  یَّتَح  ْمُُهقِراَُفی  َال  ُهَنُوقِراَُفی َو  َال  ْمُهَعَم  ُنآْرُْقلا  ِنآْرُْقلا َو  َعَم  ْمُه  ٍدِحاَو ، َدَْعب  ًادِحاَو  ِْنیَسُْحلا  ِْدلُو  ْنِم  ٌهَعِْست  َُّمث  ٌْنیَسُح  ِیْنبا  َُّمث 
 . َضْوَْحلا

ّیلو وا  نم ، زا  سپ  و  دشاب ، یم  متّما  نایم  رد  نم  نیشناج  نم و  ثراو  نم و  ّیصو  نم و  ردارب  یلع �  دندومرف : ص )  ) ادخ لوسر 
زا نت  هن  هاگنآ  تسا و  نیسح �  دعب  نسح � و  مدنزرف  اهنآ  نیتسخن  هک  وا  نادـنزرف  زا  ماما  هدزای  تسا و  ینمؤم  ره  تسرپرـس  و 
زا نآرق  هن  دـنوش و  یم  ادـج  نآرق  زا  ناشیا  هن  ناشیا ، اب  نآرق  دـننآرق و  اب  ناشیا  .يرگید  زا  سپ  کـی  ره  ع ،)  ) نیـسح نادـنزرف 
ْدَق یِّنِإ  ِْهَیلِإ : َّلَج  َّزَع َو  ُهَّللا  ُهَضَبَق  َمْوَی  ِِهتَبْطُخ  ِرِخآ  ِیف  ص )  ) ِهَّللا ُلوُسَر  َلاَق  .دـنیآ  دراو  نم  رب  رثوک  ضوح  رانک  رد  هکنیا  ات  ناشیا ؛
َْنل اَمُهَّنَأ  ََّیلِإ  َدِهَع  ْدَق  َرِیبَْخلا  َفیِطَّللا  َّنِإَف  ِیْتَیب ، َلْهَأ  ِیتَْرتِع  ِهَّللا َو  َباَتِک  اَمِِهب ؛ ُْمتْکَّسَمَت  ْنِإ  اَم  يِدَْعب  اوُّلِـضَت  َْنل  ِْنیَْرمَأ  ْمُکِیف  ُتْکَرَت 
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َِقبْـسَتَف یَطْـسُْولا -  ِهَحِّبَـسُْملا َو  َْنَیب  َعَمَج  َو  ِْنیَتاَـهَک -  ُلُوقَأ  اـَل  َو  ِْهیَتَحِّبَـسُم -  َْنَیب  َعَمَج  َو  ِْنیَتاَـهَک -  َضْوَْحلا  َّیَلَع  اَدِرَی  یَّتَح  اَـقِرَتْفَی 
 . اوُّلِضَتَف ْمُهُومَّدَقَت  َال  اوُّلِضَت َو  َال  اوُّلِزَت َو  َال  اَمِِهب  اوُکَّسَمَتَف  يَرْخُْألا ، اَمُهاَدْحِإ 

امـش نایم  رد  زیچ  ود  نم  انامه  دندومرف : درب  شدوخ  دزن  ار  ناشیا    يادخ هک  يزور  رد  ناش  هبطخ  نیرخآ  رد  ص )  ) ادـخ لوسر 
اریز دـننم ، تیبلها  هک  مترتع  ادـخ و  باتک  دـیوشن : هارمگ  زگره  دـیئوج  کّسمت  ود  نآ  هب  هک  یمادام  نم  زا  سپ  هک  مراذـگ  یم 

ود و  ود -  نیا  دننام  دـنیآ ، دراو  نم  رب  ضوح  رانک  رد  ات  دـنوشن  ادـج  مه  زا  ودـنآ  هک  هتـسب  نامیپ  نم  اب  هاگآ ، فیطل و  يادـخ 
رب یکی  اـت  دنابـسچ -  مه  هب  ار  یطـسو  هبابـس و  تشگنا  و  ود -  نیا  دـننام  میوگ  یمن  و  دنابـسچ - ، مه  هب  ار  دوخ  هباّبـس  تشگنا 
َلاَق .دش َو  دیهاوخ  هارمگ  هک  دیتفین  ولج  ناشیازا  و  دـیوشن ، هارمگ  دـیزغلن و  ات  دـیئوج  کسمت  ود  نآ  هب  سپ  .دـتفا  شیپ  يرگید 
ِلْهَأ ِءاَِسن  َهَدِّیَـس  ُُهتْجَّوَزَف  ِینَرَمَأ  َو  یِخَأ ، ًاِّیلَع  ْمُْهنِم  َراَـتْخاَف  ًهَِیناـَث  َعَلَّطا  َُّمث  .ْمُْهنِم  ِینَراَـتْخاَف  ًهَعاَـلِّطا  ِضْرَأـْلا  یَلَع  َعَلَّطا  َهَّللا  َّنِإ  (ص :)

َال ْمُهَعَم ، ُنآْرُْقلا  ِنآْرُْقلا َو  َعَم  ْمُه  ِْنیَـسُْحلا ، ِدـْلُو  ْنِم  ْمُهَتَّیَِقب  ًاْنیَـسُح َو  ًانَـسَح َو  َّیَْنبا  َءاَیِـصْوَْألا  َهَمِطاَـف َو  َراَـتْخاَف  ًهَِثلاـَث  َعَلَّطا  َُّمث  .ِهَّنَْجلا 
 . ٍدِحاَو َدَْعب  ًادِحاَو  َضْوَْحلا  َّیَلَع  اوُدِرَی  یَّتَح  ِْنیَتَحِّبَسُْملا -  ِْهیَعَبْصِإ  َْنَیب  َعَمَج  َو  ِْنیَتاَهَک -  ُهَنُوقِراَُفی  َال  ْمُُهقِراَُفی َو 

یلع مردارب  دومن و  یمّود  رظن  سپـس  .درک  باختنا  نیمز  لها  نایم  زا  ارم  درک و  نیمز  هب  يرظن  ادخ  دـندومرف : ص )  ) ادـخ لوسر 
 ------------------------ هک داد  نامرف  ارم  دیزگرب و  شقلخ  نایم  زا  ار   �

ص60. ج1 ، جاجتحالا ، . 

.دراذگ یم  اجب  دوخ  زا  رفاسم  هک  یعاتم  ای  تساهبنارگ  نیگنس و  زیچ  يانعم  هب  لقث  . 

ص68. ینامعنلل ، هبیغلا  . 

ص415. ج2 ، یفاکلا ، . 

ص909. سیق ، نب  میلس  باتک  . 

----------------------

نسح و مرسپ  ود  درک ، باختنا  ار  نانیـشناج  همطاف � و  دومن و  یمّوس  رظن  سپـس  .مدروآ  رد  وا  جاودزا  هب  ار  یتشهب  ناـنز  رَورَس 
، نآرق زا  نانآ  هن  دوش و  یم  ادج  نانآ  زا  نآرق  هن  .نانآ  اب  نآرق  دننآرق و  اب  نانآ  ع .)  ) نیـسح نادنزرف  زا  نانآ  هیقب ي  نیسح � و 

دراو نم  رب  رثوک  ضوح  رـس  رب  يرگید  زا  سپ  یکی  هک  ینامز  ات  دـنداهن -  مه  رانک  ار  دوخ  هباّبـس  تشگنا  ود  و  ود -  نیا  دـننام 
اَّلِإ ُنوُکَی  َال  َِکلَِذلَف  اَِهب ، َفَْرُعیَف  ِهَْقلِْخلا  ِرِهاَظ  ِیف  ُهَمْصِْعلا  ِتَْسَیل  ًاموُصْعَم َو  اَّلِإ  ُنوُکَی  َال  اَّنِم  ُماَمِْإلا  َلاَق : ِْنیَسُْحلا �  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  .دنیآ 

.ًاصوُْصنَم

؟ ِموُصْعَْملا یَنْعَم  اَمَف  ِهَّللا ، ِلوُسَر  َْنبا  اَی  َُهل : َلیِقَف 

َیلِإ يِدـْهَی  ُنآْرُْقلا  ِنآْرُْقلا َو  َیلِإ  يِدـْهَی  ُماَمِْإلا  ِهَماَیِْقلا َو  ِمْوَی  َیلِإ  ِناَـقِرَتْفَی  اـَل  ُنآْرُْقلا  َوُه  ِهَّللا  ُلـْبَح  ِهَّللا َو  ِلـْبَِحب  ُمِصَتْعُْملا  َوُه  َلاَـقَف :
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( . 9/283/ ءارسا « ) ُمَْوقَأ َیِه  ِیتَِّلل  يِدْهَی  َنآْرُْقلا  اَذه  َّنِإ  : » َّلَج َّزَع َو  ِهَّللا  ُلْوَق  َِکلَذ  َو  ِماَمِْإلا ،

هتخانش ات  دشاب  رهاظ  رد  هک  تسین  یتیصوصخ  تمصع ، و  دشاب ؛ موصعم  امتح  دیاب  هداوناخ  ام  زا  ماما  دندومرف : داجس �  ترضح 
.دوش حیرصت  وا  تماما  هب  یلبق ) ماما  بناج  زا   ) هکنیا رگم  داد  صیخشت  ارنآ  ناوت  یمن  ورنیا  زا  دوش ،

؟ تسیچ موصعم  يانعم  ادخ ، لوسر  دنزرف  يا  دندرک : ضرع 

ماما دنوش ؛ یمن  ادج  رگیدکی  زا  زیخاتـسر  زور  ات  هتخیوآ و  تسا  نآرق  هک  ادخ  نامـسیر  هتـشر و  هب  هک  تسا  یـسک  وا  دندومرف :
یم هار  تسا  رتراوتـسا  هچنآ  هب  نآرق  نیا  اـنامه  : » هیآ نـیا  ياـنعم  تـسنیا  ماـما ، يوـسب  نآرق  دـنک و  یم  ییاـمنهار  نآرق  يوـسب 

«. دیامن

ترتع اب  ییانشآ  شور  نیرتهب 

یم هر  ناـشیا  يوس  هب  نآرق  رگا  .تسا  نآرق  زا  ناـشیا  يریذـپان  ییادـج  زا  هدافتـسا  ع )  ) تیبلها لـئاضف  نییبت  مهف و  هار  نیرتـهب 
.تسا نآرق  دیـسر ، ناشیا  هب  تفایرد و  ار  تیبلها  لئاضف  نآ ، قیرط  زا  ناوت  یم  هک  یهار  نیرتهب  دـهد  یم  ربخ  ناشیا  زا  دـیامن و 

هب تبـسن  اـم  تفرعم  مه  میا و  هدرک  لـمع  نیلقث  رتاوـتم  مهم و  ثیدـح  زا  یمین  هب  مه  میتفاـی ، هار  تیبـلها  هب  نآرق  قـیرط  زا  رگا 
.دوب دهاوخ  راد  هشیر  ییانبم و  ع )  ) تیبلها

نیا .میتسرپب  ار  وا  دیاب  هک  میراد  ییادخ  قلاخ و  میقولخم و  یتسه  ملاع  ام و  هک  تسنیا  نتـسناد  ییانبم ، تفرعم  نیا  لصا  ادـتبا و 
هدـهاشم ي اب  هکنیا  زا  سپ  .تسا  هشیر  لصا و  مکح  رد  رگید ، فراعم  هب  تبـسن  اذـل  دراد ، اـم  ترطف  رد  هشیر  هک  تسا  یتفرعم 
ار لُسُر  لاسرا  ترورـض  میتخانـش ، دوخ  دوبعم  قلاخ و  ناونع  هب  ار  ادـخ  میتفای و  هار  دوخ  يرطف  تفرعم  هب  سفنا ، قافآ و  تاـیآ 

نیرخآ هب  تبون  لسر ، هلفاق ي  روبع  اب  .مینک  یم  كرد  دـنک  غالبا  اـم  هب  ناـشیا  قیرط  زا  ار  شیاـه  هتـساوخ  ادـخ  هکنیا  يارب  زین 
، میهد همادا  قح  ترـضح  يوس  هب  ار  دوـخ  هار  ترـضح ، نآ  زا  سپ  هکنیا  يارب  .دـسر  یم  ص )  ) ءاـیبنالا متاـخ  ترـضح  ناـشیا ،

نیلقث ثیدح  رد  هک  یهار  زا  یتقو  .دراد  یم  نایب  ام  خـساپ  رد  ار  نیلقث  ثیدـح  ناشیا  میوش و  یم  ایوج  ناشیا  زا  ار  دوخ  فیلکت 
ترطف رد  هشیر  زین  ترتع  هب  تبسن  ام  تفرعم  میدرک و  لابند  ار  دوخ  يرطف  تفرعم  نامه  عقاو  رد  میتخانـش ، ار  ترتع  دش  یفرعم 

.تفای دهاوخ 

هک ارچ  دراذگ ، یمن  یقاب  ناملـسم  صخـش  يارب  ار  يراکنا  چـیه  لاجم  هک  تسا  نیا  شور  نیا  ّمهم  تازایتما  نساحم و  رگید  زا 
.دوب دهاوخن  نآ  شریذپ  زا  يزیرگ  اذل  دماجنا و  یم  نآ  هب  رفک  نآرق و  راکنا  هب  تروص  نیا  رد  لئاضف  راکنا 

يارب يزیرگ  هار  هدوب و  دـیفم  ناملـسم  ياه  هقرف  رگید  يارب  ناشیا  لـئاضف  و  ع )  ) تیبلها تیناّـقح  تاـبثا  يارب  اـهنت  هن  شور  نیا 
لئاضف رد  یّکـش  چیه  ياج  نآ  ساسا  رب  هک  تسا  هویـش  نیرت  نئمطم  نیرتهب و  زین  تیبلها  ناتـسود  يارب  دراذـگ ، یمن  یقاب  اهنآ 

نآرق رد  ام  نایعیش  رگا  « : » اَِنلْضَف ِیف  اوُّکَش  اََمل  اَُنتَعیِـش  َنآْرُْقلا  َرَّبَدَت  َْول  : » دندومرف قداص �  ترضح  ورنیا  زا  .دنام  یمن  ناشیا  يارب 
« : َنَتِْفلا ِبَّکَنَتَی  َْمل  ِنآْرُْقلا  َنِم  اَنَْرمَأ  ْفِْرعَی  َْمل  ْنَم  : » دـندومرف و  دـندرک .» یمن  کش  ام  يرترب  رد  ام و  لـضف  رد  دـندرک ، یم  ّربدـت 

«. ---------------- دبای یمن  تاجن  اه  هنتف  زا  دسانشن  نآرق  زا  ار  ام  رما  سک  ره  »
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ص132. رابخألا ، یناعم  . 

.دش دهاوخ  رکذ  ناشیا  تیالو  تماما و  و  ع )  ) تیبلها يوس  هب  نآرق  يرگتیاده  لیالد  هدنیآ ، ثحابم  رد  هللا  ءاشنا  . 

ص419. يربکلا ، هیادهلا  . 

ص13. ج1 ، یشایعلا ، ریسفت  . 

نآرق تیعجرم 

نادب تمایق  زور  ات  تما  نیا  هچ  ره  .تسا  هدش  نایب  نآرق  رد  زیچ  همه  هکنیا  رگنایب  تسا ، نآرق  تیعماج  رگنایب  تایاور ، تایآ و 
اهنت ام  رگا  دوجو ، نیا  اب  اما  .تایاور  زا  یهجوت  لباق  دادعت  مه  دنک و  یم  دییأت  ار  بلطم  نیا  نآرق  مه  هدمآ ، نآرق  رد  دنجاتحم ،

هک تسه  یقیاـقد  نآرق  رد  .1 میوش : یم  هجاوم  گرزب  یـساسا و  لکـشم  ود  اب  مینادـب  ناـمنید  نتفرگ  يارب  دوخ  ياـنبم  ار  نآرق 
تافارحنا مامت  دوجو  تلع  .دنک  یم  دییأت  ار  نیا  يرامش  یب  دهاوش  .دبای  یمن  رد  ار  اهنآ  تسرد  نییبت  ائادتبا  موصعم ، زج  یـسک 

شریذـپ و رد  همه  هکنیا  دوجو  اب  دـنرادن -  لوبق  ار  تیبلها  تیعجرم  هک  یناملـسم  ياه  هورگ  اـه و  هقرف  ناـیم  رد  یلمع  يرکف و 
مدرم هکنیا  مه  نآرق و  تیعماج  مه  نآ  رد  هک  دراد  دوجو  يداـیز  تاـیاور  .تسا  نیمه  دـنکرتشم - نآرق  تیعجرم  نتـشاد  لوبق 
هنومن ناونع  هب  ار  تایاور  نآ  زا  یکی  اـجنیا  رد  .تسا  هدـش  ناـیب  دـننک  عوجر  نادـب  امیقتـسم  ناـشنید  روما  ماـمت  رد  دـنناوت  یمن 
ُلوُقُع ُهُُغْلبَت  اـَل  ْنَِکل  َّلَـج َو  َّزَع َو  ِهَّللا  ِباَـتِک  ِیف  ٌلْـصَأ  َُهل  اَّلِإ َو  ِناَْـنثا  ِهِیف  ُفـِلَتْخَی  ٍْرمَأ  ْنِم  اَـم  ِهَّللا :  ِدـْبَع  وـُبَأ  َلاَـق  میراد : یم  هضرع 

 . ِلاَجِّرلا

ار فالتخا  نآ  هک   ) تسه ادخ  باتک  رد  یلصا  هکنیا  رگم  دوش  فالتخا  نآ  رد  هک  تسین  يرما  چیه  دندومرف : قداص �  ترضح 
یلمع يرکف و  ياه  یهارمگ  هشیر ي  ّتلع و  ع )  ) هّمئا نآ  رد  هک  یتاـیاور  .دـسر  یمن  نادـب  مدرم  لوقع  یلو  دـنک ) یم  فرطرب 
عجرم هناگی  رد  لوا  لکشم  دوجو  رب  دهاش  همه  زین  تایاور  نآ  .تسا  رایسب  دنا  هدرک  رکذ  نآرق  تایآ  زا  هدافتـسا  اب  ار  ناناملـسم 

قیرط زا  تیبـلها  هب  عوجر  هدومرف  بجاو  ناـنمؤم  رب  نآرق  رد  ادـخ  هک  یبلاـطم  نیرتـمهم  زا  .تسا 2. نید  ذـخا  رد  نآرق  نتـسناد 
، دـنادب نید  هب  لمع  مهف و  يارب  دوخ  عجرم  اهنت  ار  نآرق  یـسک  رگا  .تسا  ناشیا  زا  يرادربنامرف  مّلعت و  تیـالو ، تّدوم ، بوجو 
رد لّوا  هلحرم ي  رد  .دراد  تاـفانم  هداد  عاـجرا  تیبلها  هب  ار  اـم  يددـعتم  دراوم  رد  دوخ  هک  نآرق  تیعجرم  اـب  يو  هدـیقع ي  نیا 

تیبلها لئاضف  زا  دـنوادخ  هک  ار  يدراوم  میناهاوخ ، ار  تیبلها  هب  طوبرم  فراعم  تاـیآ و  نآرق ، زا  اـم  عقاو  رد  نآرق ، هب  کّـسمت 
هب کّسمت  زا  یمین  میتفای و  هار  تیبلها  هب  نآرق  قیرط  زا  یهلا  قیفوت  هب  هکنیا  زا  سپ  .تسا  هداد  عاجرا  ناشیا  هب  ار  اـم  هداد و  ربخ 
اب قباطم  اقیقد  همه  هک  میوش  یم  هجاوم  ناشیا  هریـس ي  و  ع )  ) تیبلها یهاون  رماوا و  اب  تفرگ ، لکـش  نامدوجو  رد  نیلقث  ثیدح 

یگنهامه تینیع و  میراد و  هضرع  نآرق  رب  ار  ع )  ) تیبلها راتفر  راتفگ و  میناوت  یم  ادخ  فطل  هب  ام  زین  هلحرم  نیا  رد  .تسا  نآرق 
ود رد  ام  رگیدـکی ، زا  ترتع  نآرق و  يریذـپان  ییادـج  هب  هّجوت  اب  هکنیا  نخـس  هصالخ ي  .مینک  اـشامت  یـسررب و  ار  نآرق  اـب  نآ 

: مینک عوجر  نآرق  هب  یتسیاب  هلحرم 

.نآرق هطساو ي  هب  ناشیا  لئاضف  تیبلها و  رضحم  هب  نتفای  هار  ییانشآ و  روظنم  هب  نآرق ، اب  ییانشآ  زا  شیپ  .1
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هکنیا صیخشت  ای  نآ و  يانبم  مهف  ای  ناشیا  هریس ي  مالک و  رتهب  كرد  يارب  ناشیا ، زا  هدافتـسا  تیبلها و  رـضحم  كرد  زا  سپ  .2
تایاور .تسا  هدش  هداد  تبسن  ناشیا  هب  غورد  هب  ای  تسا  ناشیا  زا  اعقاو  ایآ  تسا  تیبلها  هب  بوسنم  هک  یّـصاخ  هریـس ي  ای  مالک 

دروم هریس ي  ای  مالک و  هضرع ي  هب  ار  ام  ّمهم ، نیا  صیخـشت  يارب  اهنآ  رد  ع )  ) نیموصعم همئا ي  ربمایپ و  هک  تسه  زین  يدّدعتم 
.دنا هداد  روتسد  میرک  نآرق  رب  رظن 

------------

ص60. ج1 ، یفاکلا ، . 

قیقحت شور 

یلئاضف یخرب  و  تمکح و ...  تیاده ، ملع ، لثم  تسا ، رادروخرب  اهنآ  زا  زین  نآرق  هک  تسا  یلئاضف  ع )  ) تیبلها لئاضف  زا  یخرب 
.تّدوم موزل  تیالو و  لثم  تسا  ع )  ) تیبلها صتخم  هک  تسا 

هاگ زین  نآرق  صوصخ  رد  لئاضف  نآ  یسررب  رد  ورنیا  زا  و  درادن ، ییادج  ع )  ) تیبلها زا  زین  كرتشم  لئاضف  رد  نآرق  هک  ورنآ  زا 
؛ تشاد میهاوخ  نآرق  هرابرد ي  زین  يرصتخم  ثحب  كرتشم ، لئاضف  رد  اذل  دوش ، یم  ام  بیصن  ع )  ) تیبلها هرابرد ي  یبان  تاکن 

.میمان یم  نیلقثلا » صئاصخ   » ار هعومجم  نیا  ّلک  ورنیا  زا 

هب .تسا  ع )  ) تیبلها اب  ندـش  انـشآ  يارب  نآرق  ندوب  لصا  انبم و  تسا ، كرتشم  صتخم ، كرتشم و  لئاضف  یـسررب  رد  هچنآ  اـما 
رـس تشپ  ار  نآ  زا  هدافتـسا  نآرق و  هب  عوجر  زا  لّوا  هلحرم ي  هعوـمجم ، نیا  رد  هک  مینآ  رب  شناـبوخ ، زا  دادمتـسا  ادـخ و  يراـی 

: میبای هار  ناشیا  لئاضف  و  ع )  ) تیبلها هب  نآرق ، قیرط  زا  لیذ ، لوصا  تیاعر  اب  هدراذگ و 

.تسا هدومرف  رکذ  ار  ناشیا  لئاضف  هتشگ و  نومنهر  ترتع  هب  دنوادخ  اهنآ  رد  هک  نآرق  زا  یتایآ  نتفای  .1

ددرگ رتشیب  هیآ  رد  ّتقد  لّمأت و  هچ  ره  هلحرم  نیا  رد  هک  رگید ؛ تایآ  هب  هّجوت  اـب  نآرق و  رد  ّربدـت  اـب  ینآرق  لـئاضف  نآ  نییبت  .2
« : اَهِیف اَم  َرُْظنَت  ْنَأ  ََکل  یِغَْبنَی  ًهَناَزِخ  َتْحَتَف  اَمَّلُکَف  ُِنئاَزَخ  ِنآْرُْقلا  ُتاَیآ  : » دندومرف داجس �  ماما  .دوش  یم  هدوزفا  راک  يونعم  شزرا 

«. ینک رظن  تسنآ  رد  هچنادب  هک  تسا  هتسیاش  يدوشگ  ار  يا  هنیجنگ  هاگ  ره  سپ  تسا ؛ ییاه  هنیجنگ  نآرق  تایآ  »

هک دش  دهاوخ  رکذ  یتایآ  نآ  ادتبا  تلیـضف ، ره  نییبت  رد  .دـنا  هتفگ  نخـس  لئاضف  نآ  زا  اهنآ  رد  ع )  ) تیبلها هک  یتایاور  رکذ  .3
.دوش یم  هدیمهف  رت  تحار  هدوب و  رت  حضاو  اهنآ  رد  رظن  دروم  تلیضف  ای  دراد  دوجو  اهنآ  هب  تبسن  ینآرق  یلالدتـسا  ثحب  ناکما 

زین تایاور  نایم  رد  مییوج و  یم  دادمتسا  نآ  قادصم  صیخشت  ای  هیآ و  نییبت  يارب  زین  تایاور  زا  موزل  تروص  رد  تمسق  نیا  رد 
هلحرم رد  مینک و  هدافتسا  تسا  ناناملـسم  همه ي  قافّتا  دروم  هک  ص )  ) مرکا ربمایپ  زا  یتایاور  زا  هک  دوب  دهاوخ  نآ  رب  نام  یعس 

نییبت هنیمز ي  رد  تایاور  هک  يراک  تسا ، نآرق  اه  لالدتـسا  رد  انبم  لصا و  هکنیا  هب  هّجوت  اب  اّما  ع .)  ) تیبلها تایاور  زا  دـعب ، ي 
هک ار  يرترب  نییبت  درک ، رکذ  ناوت  یم  هیآ  ره  يارب  هک  یفلتخم  ياه  نییبت  نایم  رد  هک  تسا  نیا  دـهد  یم  ماـجنا  اـم  يارب  تاـیآ 
ره يارب  تسا و  ینآرق  نانچمه  اـم  لالدتـسا  عقاو  رد  اذـل  دـنک ؛ یم  یفّرعم  اـم  هب  میباـیرد  میناوت  یم  زین  دوخ  لـقع  هب  ار  شیرترب 
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.تسا لوبق  دروم  كرد و  لباق  يا  هدیمهف  ناملسم 

، تروص نیا  رد  .دشاب  یمن  روکذم  هویش ي  هب  ثحب  ناکما  اهنآ  صوصخ  رد  هک  دش  دهاوخ  رکذ  يرگید  تایاور  تایآ و  هاگنآ 
تایآ و رگید  هک  تسا  یتامکحم  مکح  رد  تایاور  تایآ و  رگید  هب  تبـسن  هدش  ماجنا  اهنآ  هب  تبـسن  یلالدتـسا  ثحب  هک  یتایآ 

.دنک یم  نشور  ثحب  مامت  رد  ار  ام  یّلک  فیلکت  هدوب و  اهنآ  هب  عاجرا  لباق  تایاور ،

یــسررب رد  .تـسا  تیادــه »  » یگژیو میدــیزگرب  قـیقحت  يارب  ار  نآ  هـک  ترتـع  نآرق و  كرتـشم  یگژیو  نـیلّوا  عورــش ، يارب 
هتشگ ترتع  نآرق و  هب  کّسمتم  هک  یـسک  تاجن  نآ ، رد  هک  ار -  نیلقث  ثیدح  موهفم  انعم و  عقاو  رد  ترتع ، نآرق و  يرگتیاده 

.میزادرپ یم  نآ  نوماریپ  ینآرق  لالدتسا  قیقحت و  هب  میراد و  یم  هضرع  نآرق  تایآ  رب  هدش -  نیمضت  یهارمگ  زا 

« قیفوتلا هللا  نم  «و 

--------------

ص609. ج2 ، یفاکلا ، . 

تیاده تیصوصخ 

تیاده هب  زاین 

يوس هب  تیاده » ، » شفارطا يایند  نارگید و  دوخ ، ادخ ، اب  طابترا  رد  يویند ، ینید و  نوئش  همه ي  رد  ناسنا  ياهزاین  نیرتمهم  زا 
ار یتیادـه  نینچ  تیلباق  دوخ  دوجو  رد  ناسنا  هک  تسا  نیا  رد  تاناویح ، هب  تبـسن  ناـسنا  يرترب  .تسا  لآ  هدـیا  لـماک و  يوگلا 

نیا هک  تاناویح  زا  دـنام و  دـهاوخ  تیناویح  هبترم ي  رد  درکن ، هدافتـسا  تیلباق  نیا  زا  یناسنا  رگا  یتیلباـق ، نینچ  دوجو  اـب  .دراد 
: دش دهاوخ  رت  تسپ  دنرادن  ار  تیلباق 

«. دنرت هارمگ  هکلب  دنتسین ، تاناویح  دننام  زج  نانآ ، (: » 44/77/ ناقرف « ) ًالیبَس ُّلَضَأ  ْمُه  َْلب  ِماْعنَْألاَک  َّالِإ  ْمُه  ْنِإ  »

ملاع مامت  رگا  دش ، رادروخرب  تیاده  زا  یـسک  رگا  هک  دشاب  تیاده »  » لابندب شروما  مامت  رد  ات  تسا  مزال  یناسنا  ره  رب  ورنیا  زا 
: دیسر دهاوخن  يدنزگ  ار  وا  دنوش ، هارمگ  مه 

! دـیا هدروآ  ناـمیا  هک  یناـسک  يا  (: » 105/125/ هدـئام « ) ُْمْتیَدَـتْها اَذِإ  َّلَض  ْنَم  ْمُکُّرُـضَی  ـال  ْمُکَـسُْفنَأ  ْمُْکیَلَع  اُونَمآ  َنیذَّلا  اَـهُّیَأ  اـی  »
«. دناسر یمن  نایز  امش  هب  نارگید  نتفر  ههاریب  دیتفای ، تیاده  امش  هک  یتقو  دیبایرد ، ار  ناتدوخ 

یفرعم يو  هب  لماک  یهاگآ  ملع و  ساسا  رب  ار ، هار  نیرترب  يداو ، ره  رد  دهد و  خساپ  ار  ناسنا  زاین  نیا  دـناوت  یم  هک  یـسک  اهنت 
.تساناد دنوادخ  ترخآ ، ایند و  قلاخ  ناهج و  قلاخ  وا و  قلاخ  دنک ،

: داد تیاده  هدعو ي  تشاد  لیسگ  نیمز  يوس  هب  شتشهب  زا  ار  تقلخ  هلفاق ي  هک  یئادتبا  نامه  زا  وا 
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زا همه  میتفگ : (: » 38/7/ هرقب « ) َنُونَزْحَی ْمُه  ْمِْهیَلَع َو ال  ٌفْوَخ  الَف  َيادُـه  َِعبَت  ْنَمَف  ًيدُـه  یِّنِم  ْمُکَّنَِیتْأَی  اَّمِإَف  ًاعیمَج  اْهنِم  اوُِطبْها  اَْـنُلق  »
هن تساـهنآ و  رب  یفوـخ  هن  دـنک ، يوریپ  نم  تیادـه  زا  سک  ره  دـمآ ، ناـتیارب  یتیادـه  نم  بناـج  زا  رگا  سپ  دـیور ، نییاـپ  نآ 

«. دنوش نیگهودنا 

: تفگ (: » 123/320/ هط « ) یقْشَی ُّلِضَی َو ال  الَف  َيادُه  َعَبَّتا  ِنَمَف  ًيدُه  یِّنِم  ْمُکَّنَِیتْأَی  اَّمِإَف  ٌّوُدَع  ٍضْعَِبل  ْمُکُـضَْعب  ًاعیمَج  اْهنِم  اِطبْها  َلاق  »
تیاده زا  سک  ره  دسرب ، یتیاده  نم  بناج  زا  امش  يارب  رگا  سپ  .دوب  دیهاوخ  رگیدکی  نمـشد  هک  دیور  نییاپ  اج  نآ  زا  ود  ره 

«. تخب هریت  هن  دوش و  یم  هارمگ  هن  دنک  يوریپ  نم 

« يدُْـهَلل اـْنیَلَع  َّنِإ  : » دوـمرف بـجاو  دوـخ  رب  تـفرگ و  هدـهع  رب  ار  شقلخ  تیادــه  دوـخ ، هـکلب  داد ، تیادــه  هدــعو ي  اـهنت  هـن 
«. تسام هدهع ي  رب  اهنت  تیاده  انامه  (: » 12/595/ لیل )

« يدُْـهلا َوُـه  ِهَّللا  يَدُـه  َّنِإ  ْلـُق  : » دوـش هئارا  وا  دوـخ  بناـج  زا  هک  تسا  تیادـه  اـعقاو  یتروـص  رد  طـقف  تیادـه  هـک  داد  ربـخ  و 
«. تسا تیاده  ادخ  تیاده  اهنت  نامگ  یب  وگب : (: » 71/136/ ماعنا /120/19 و  هرقب )

: درک نشور  ار  شناگدنب  همه ي  فیلکت  یسدق  ثیدح  رد  و 

 . ُُهْتیَدَه ْنَم  اَّلِإ  ٌّلاَض  ْمُکُّلُک  يِداَبِع ! ُُهلاَلَج : َّلَج  ُهَّللا  َلاَق  ص :)  ) ِهَّللا ُلوُسَر  َلاَق 

.مدرک شتیاده  نم  هک  یسک  رگم  دیهارمگ  همه  امش  نم ! ناگدنب  تسا : هدومرف  دنوادخ  دندومرف : ص )  ) ادخ لوسر 

: دومرف شا  هداتسرف  نیرخآ  نیرترب و  هب  یتح  دینادرگ و  دوخ  صوصخم  اهنت  اهنت و  ار  تیاده  نأش  وا 

ار هک  ره  ادـخ  هکلب  تـسین ، وـت  هدـهع ي  رب  ناـنآ  تیادـه  (: » 272/46/ هرقب « ) ُءاـشَی ْنَم  يدـْهَی  َهَّللا  َّنِکل  ْمُهادُـه َو  َکـْیَلَع  َْسَیل  »
«. دنک یم  تیاده  دهاوخب 

شقلخ روما  بابسا ، تطاسو  نودب  امیقتسم و  دوخ  هکنیا  زا  تشاد  ابا  و  داهن ، بابسا  ساسا  رب  ار  ملاع  نیا  ناینب  وا  هک  اجنآ  زا  اما 
.داد رارق  یبابسا  زین  تیاده  يارب  دنادرگب ، ار 

طـسوت هک  یتاملک  نایم  رد  شتاقولخم و  نایم  رد  اما  دنک  یم  تیادـه  دـهاوخب ، هک  یمالک  ره  یقولخم و  ره  قیرط  زا  وا  هچ  رگا 
يددعتم دراوم  رد  درک ، یفرعم  تیادـه  بابـسا  ناونع  هب  نآرق  رد  داد و  رارق  صخاش  ار  یخرب  دـسر  یم  قلخ  هب  وا  تیادـه  اهنآ 

نایاوشیپ و ناگداتسرف و  يرگتیاده  تایآ ، زا  یخرب  رد  درک ، یفرعم  تیاده  ببس  ناونع  هب  ار  ینامـسآ  بتک  رگید  نآرق و  دوخ 
 ... ار و ناگراتس  هاگ  تسناد و  تیاده  ببس  ار  هبعک  هاگ  تشاد ، نایب  دوب  هداد  رارق  دوخ  هک  ار  یناماما 

ناشیا طّسوت  داتسرف و  ورف  ناشیا  رب  زین  ار  دنتیاده  ببس  هک  ینامسآ  ياهباتک  ادخ  هک  دنتسه  وا  نالوسر  تیاده ، ببـس  نیرتمهم 
.دومن تیاده  ار  اه  تّما  ناشیا  نییبت  غیلبت و  اب  درک و  غالبا  شقلخ  هب 
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نآ هب  هک  ناـمز  نیا  رد  اـّما  مینک ؛ عوجر  دوـخ  ربماـیپ  هب  یتسیاـب  میـشاب  یهلا  تیادـه  ناـهاوخ  رگا  میناربماـیپ  متاـخ  تّما  هک  اـم 
: دیاشگ یم  ام  رب  ار  تیاده  هار  ترضح  نآ  مالک  نیا  میرادن  یسرتسد  ترضح 

 . ------------------- ًاَدبَأ اوُّلِضَت  َْنل  اَمِِهب  ُْمتْکَّسَمَت  ْنِإ  ِیْتَیب ، َلْهَأ  ِیتَْرتِع  ِهَّللا َو  َباَتِک  ِْنیَلَقَّثلا ؛ ُمُکِیف  ٌكِراَت  یِّنِإ 

ص397. ج4 ، هیقفلا ، هرضحیال  نم   . 1

ص372. ج11 ، لئاسولا ، كردتسم   . 2

-----------------

کّـسمت ود  نیا  هب  رگا  دـننم ، تیبلها  هک  مترتع  ادـخ و  باتک  مراذـگ : یماو  امـش  نایم  رد  ار  اهبنارگ  نیگنـس و  زیچ  ود  نم  انامه 
.دش دیهاوخن  یهارمگ  تلالض و  راچد  زگره  دیئوج 

رد هک  دـهد  یم  عاـجرا  ترتع  نآرق و  هب  تیادـه ، رما  رد  ار  اـم  هک  تسه  یناوارف  تاـیاور  تاـیآ و  ترـضح ، نآ  مـالک  نیا  زج 
.تفگ میهاوخ  نخس  اهنآ  نوماریپ  هدنیآ  ثحابم 

نآرق طسوت  تیاده 

هراشا

: دومرف لزان  ناشناربمایپ  رب  اه  تما  تیاده  يارب  دنوادخ  ار  ینامسآ  ياهباتک  همه ي 

/3 و 4/50) نارمع لآ  « ) ِساَّنِلل ًيدُه  ُْلبَق  ْنِم  َلیْجنِْإلا  َهارْوَّتلا َو  َلَْزنَأ  ِْهیَدَی َو  َْنَیب  اِمل  ًاقِّدَصُم  ِّقَْحلِاب  َباتِْکلا  َْکیَلَع  َلََّزن  »

هک درک ، لزاـن  رت  شیپ  ار  لـیجنا  تاروـت و  تسا و  نیـشیپ  ياـهباتک  هدـننک  قیدـصت  هک  درک  لزاـن  وـت  رب  قـح  هب  ار  باـتک  نـیا  »
« دشاب مدرم  يامنهار 

(49/345/ نونمؤم « ) َنوُدَتْهَی ْمُهَّلََعل  َباتِْکلا  یَسُوم  اْنیَتآ  ْدََقل  «َو 

«. دنبای تیاده  هک  دشاب  میداد ، ینامسآ  باتک  یسوم  هب  ام  یتسار  هب  «و 

(23/417/ هدجس « ) لیئارْسِإ ینَِبل  ًيدُه  ُهاْنلَعَج  ِِهئاِقل َو  ْنِم  ٍهَیِْرم  یف  ْنُکَت  الَف  َباتِْکلا  یَسُوم  اْنیَتآ  ْدََقل  «َو 

«. میداد رارق  لیئارسا  ینب  يامنهار  ار  باتک  نآ  نکم و  دیدرت  وا  اب  رادید  رد  سپ  میداد  باتک  یسوم  هب  ام  یتسار  هب  «و 

ِساَّنِلل ًيدُه  ًارُون َو  یـسُوم  ِِهب  َءاج  يذَّلا  َباتِْکلا  َلَْزنَأ  ْنَم  ُْلق  ْیَـش ٍء  ْنِم  ٍرََـشب  یلَع  ُهَّللا  َلَْزنَأ  ام  اُولاق  ْذِإ  ِهِرْدَـق  َّقَح  َهَّللا  اوُرَدَـق  ام  «َو 
« َنوـُبَْعلَی ْمِهِـضْوَخ  یف  ْمُهْرَذ  َّمـُث  ُهَّللا  ِلـُق  ْمُکُؤاـبآ  ـال  ْمـُْتنَأ َو  اوُـمَْلعَت  ْمـَل  اـم  ْمـُتْمِّلُع  ًاریثَـک َو  َنوـُفُْخت  اهَنوُدـُْبت َو  َسیطارَق  ُهَنوـُلَعْجَت 
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(91/139/ ماعنأ )

هچ وگب : .تسا  هدرکن  لزان  يزیچ  يرـشب  چیه  رب  ادـخ  دـنتفگ : هک  هاگ  نآ  دنتخانـشن ، تسوا  تلزنم  راوازـس  هک  نانچ  ار  ادـخ  «و 
اهذغاک رد  هدنکارپ  تروص  هب  ار  نآ  امش  اما  دوب ، یتیاده  رون و  مدرم  يارب  هک  درک ؟ لزان  هدروآ  یسوم  هک  ار  یباتک  نآ  یـسک 

میلعت نآ ] هلیسو  هب   ] دیتسناد یمن  ناتناردپ  امش و  هچنآ  هک  یلاح  رد  دینک ، یم  نامتک  ار  يرایسب  راکشآ و  ار ] یتمسق  ، ] هداد رارق 
«. دننک يزاب  دوخ  ییوگ  هوای  رد  هک  راذگاو  ار  اهنآ  هاگنآ  ادخ ، وگب : .دیدش 

نیا تسا و  هدومرف  لزان  اهناسنا  تیادـه  يارب  ار  نآ  ادـخ  تسا ، تیادـه  باتک  تسا ، ینامـسآ  باتک  نیرخآ  هک  زین  میرک  نآرق 
: تسا هدش  نآ  رکذتم  اهراب  نآرق  رد  زین  ادخ  دراد و  لوبق  ارنآ  یناملسم  ره  هک  تسا  یبلطم 

(185/28/ هرقب « ) ناقْرُْفلا يدُْهلا َو  َنِم  ٍتانَِّیب  ِساَّنِلل َو  ًيدُه  ُنآْرُْقلا  ِهیف  َلِْزنُأ  يذَّلا  َناضَمَر  ُرْهَش  »

هدـش لزان  نآ  رد  لطاب  قح و  نایم  قراف  رگنـشور و  ياـه  تّجح  مدرم و  ياـمنهار  ناونع  هب  نآرق  هک  تسا  یهاـم  ناـضمر  هاـم  »
« تسا

(2/2/ هرقب « ) َنیقَّتُْمِلل ًيدُه  ِهیف  َْبیَر  ُباتِْکلا ال  َِکلذ  »

«. تسا ناراگزیهرپ  يامنهار  تسین ، نآ  رد  يدیدرت  چیه  باتک  نآ  »

(97/15/ هرقب « ) َنینِمْؤُْمِلل يرُْشب  ًيدُه َو  ِْهیَدَی َو  َْنَیب  اِمل  ًاقِّدَصُم  ِهَّللا  ِنْذِِإب  َِکْبلَق  یلَع  َُهلََّزن  ُهَّنِإَف  »

«. تسا نانمؤم  يارب  یتراشب  تیاده و  دنک و  یم  قیدصت  ار  نیشیپ  ینامسآ  بتک  هک  درک  لزان  وت  بلق  رب  ادخ  رما  هب  ار  نآرق  وا  »

/1 و 2/377) لمن « ) َنینِمْؤُْمِلل يرُْشب  ًيدُه َو  ٍنیبُم  ٍباتِک  ِنآْرُْقلا َو  ُتایآ  َْکِلت  »

«. تسا نانمؤم  يارب  یتراشب  تیاده و  هک  .تسا  رگنشور  باتک  نآرق و  تایآ  نیا  »

(13/572/ نج « ) اقَهَر ًاسَْخب َو ال  ُفاخَی  الَف  ِهِّبَِرب  ْنِمُْؤی  ْنَمَف  ِِهب  اَّنَمآ  يدُْهلا  اَنْعِمَس  اََّمل  اَّنَأ  «َو 

[ دوخ شاداپ   ] ناصقن زا  هن  دروآ ، نامیا  دوخ  راگدرورپ  هب  هک  ره  سپ  میدیورگ  نادب  میدینـش  ار  نآرق ]  ] تیادـه هک  نیمه  ام  «و 
«. یمتس زا  هن  دسرت و  یم 

اِنتایآ ْنَع  َنُوفِدْصَی  َنیذَّلا  يِزْجَنَـس  اْهنَع  َفَدَص  ِهَّللا َو  ِتایِآب  َبَّذَـک  ْنَّمِم  ُمَلْظَأ  ْنَمَف  ٌهَمْحَر  ًيدُـه و  ْمُکِّبَر َو  ْنِم  ٌهَنَِّیب  ْمُکَءاج  ْدَـقَف  »
(157/149/ ماعنأ « ) َنُوفِدْصَی اُوناک  اِمب  ِباذَْعلا  َءوُس 

ار ادخ  تایآ  هک  سک  نآ  زا  رتراکمتـس  تسیک  سپ  .تسا  هدمآ  امـش  يوس  یتمحر  تیاده و  تجح و  ناتیادـخ  زا  کنیا  سپ  »
یباذع هب  ناش  ینادرگور  ببـس  هب  دـننادرگ ، یم  يور  ام  تایآ  زا  هک  ار  یناسک  يدوز  هب  دـنادرگ ؟ يور  نآ  زا  دـنک و  بیذـکت 
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«. درک میهاوخ  تازاجم  تخس 

.تسا تیاده  زا  تیمورحم  دننک  یم  ملظ  دوخ  هب  تیاده  زا  ینادرگور  اب  هک  یناسک  تازاجم  نیلوا 

«. دنک یمن  تیاده  ار  ناملاظ  «: » َنیِملاَّظلا َمْوَْقلا  يِدْهَی  ال  : » هک هدومرف  شباتک  رد  هبترم  لاعتم 10  دنوادخ 

: دیامرف یم  يرگید  ياج  رد  ورنیا  زا  .نامه  ندش  یهارمگ  تلالض و  راچد  نامه و  تیاده ، زا  تیمورحم 

«. دنک یم  هارمگ  ار  ناملاظ  ادخ  (: » 27/259/ میهاربإ « ) َنیِملاَّظلا ُهَّللا  ُّلُِضی  «َو 

، دیوجب نآرق  ریغ  رد  ار  تیاده  سک  ره  « : » ُهَّللا ُهَّلَـضَأ  ِهِْریَغ  ِیف  يَدُْهلا  َبَلَط  ْنَم  : » دـندومرف نآرق  هرابرد ي  زین  ص )  ) ادـخ لوسر 
«. دزاس یم  شهارمگ  دنوادخ 

نیا یـسک  رگا  هداد ، رارق  تیادـه  ببـس  ار  شباتک  ادـخ  نوچ  هک  تسا  نیا  دـنک » یم  هارمگ  ار  یـسک  نینچ  ادـخ   » هکنیا ياـنعم 
.داتفا دهاوخ  یهارمگ  تلالض و  ماد  رد  هن  رگ  دش و  دهاوخ  رادروخرب  نآ  زا  هک  دش  اریذپ  ار  تیاده 

« : ُهاَدُـه ُْهنِم  ْلَبْقَی  َْمل  ْنَم  ُّلُِضی  اَمَّنِإ  َیلاَعَت ...  َكَراَبَت َو  َهَّللا  َّنِا  : » دنتـشون دوخ  ناراـی  زا  یکی  يارب  مولعلا �  رقاب  ترـضح  هک  نانچ 
«. ------------------- دریذپن ار  وا  تیاده  هک  دنک  یم  هارمگ  ار  یسک  اهنت  لاعتم  دنوادخ  »

ص450. يرکسعلا � ، مامإلا  ریسفت   . 1

ص52. ج8 ، یفاکلا ، . 2

نآرق يّدحت  زاجعا و  هوجو  زا  یکی 

نیا زا  تسا و  هزجعم  شتغالب  تحاصف و  تهج  زا  نآرق  هک  تسا  نیا  تسا  روهـشم  هچنآ  نآرق  يّدـحت  زاجعا و  هجو  هراـبرد ي 
نآرق يّدحت  زاجعا و  هجو  ناونع  هب  تغالب  تحاصف و  نآرق ، تایآ  زا  مادک  چـیه  رد  هکنآ  لاح  هدومرف ؛ يّدـحت  هک  تسا  تهج 

زین تهج  نیا  زا  یـسک  تسا و  هاگیاج  نیرت  یلاع  رد  ریظن و  یب  زین  تغالب  تحاصف و  تهج  زا  نآرق  هچ  رگا  .تسا  هدشن  یفّرعم 
رت و مهم  رایـسب  یتاهج  هدش  یفّرعم  تایاور  تایآ و  رد  نآرق  يّدـحت  زاجعا و  يارب  هک  یتاهج  اّما  دروایب ، ار  نآ  لثم  دـناوت  یمن 

هقباس رـشب  رد  هک  دوب  هزات  ون و  یفراعم  مولع و  هک  نآرق  فراـعم  مولع و  نوچمه  یتاـهج  .تسا  تغـالب  تحاـصف و  زا  رت  یلاـع 
نآرق يّدحت  زاجعا و  تاهج  نآرق ، ندوب  تیاده »  » اهنیا زا  رت  مهم  و  نآرق ، ندوب  رون  افـش و  تمکح و  رئاصب و  ناهرب و  تشادن ،

: تسا نآ  يرگتیاده  فصو  تهج  زا  نآرق  يّدحت  هکنیا  هب  دراد  حیرصت  لیذ ، هیآ ي  .تسا 

ارَهاظَت َو ِنارْحِـس  اُولاق  ُْلبَق  ْنِم  یـسُوم  َِیتوُأ  اِمب  اوُرُفْکَی  َْمل  یـسُوم َأ َو  َِیتوُأ  ام  َْلثِم  َِیتوُأ  َْول ال  اُولاق  انِدـْنِع  ْنِم  ُّقَْحلا  ُمُهَءاـج  اَّمَلَف  »
امَّنَأ ْمَلْعاَف  ََکل  اُوبیجَتْـسَی  َْمل  ْنِإَف  َنیقِداص ، ُْمْتنُک  ْنِإ  ُهِْعبَّتَأ  امُْهنِم  يدـْهَأ  َوُه  ِهَّللا  ِدـْنِع  ْنِم  ٍباتِِکب  اُوتْأَف  ْلـُق  َنوُِرفاـک ، ٍّلُِـکب  اَّنِإ  اُولاـق 

یلا 50/391)  48/ صصق  « ) َنیِملاَّظلا َمْوَْقلا  يِدْهَی  َهَّللا ال  َّنِإ  ِهَّللا  َنِم  ًيدُه  ِْریَِغب  ُهاوَه  َعَبَّتا  ِنَّمِم  ُّلَضَأ  ْنَم  ْمُهَءاوْهَأ َو  َنوُِعبَّتَی 
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شیپ نانیا  ایآ  تسا ؟ هدشن  هداد  وا  هب  دش  هداد  یسوم  هب  هچنآ  ریظن  ارچ  دنتفگ : نآرق ،)  ) دمآ ناشیارب  ام  بناج  زا  ّقح  نوچ  سپ  »
( نآرق تاروت و   ) ود نیا  زا  هک  دیروایب  دنوادخ  بناج  زا  یباتک  سپ  وگب : دـندشن ؟ رفاک  دوب  هدـش  هداد  یـسوم  هب  هچنآ  هب  نیا  زا 

دوخ ياه  سوه  طقف  هک  نادب  دندرکن ، تباجا  ار  وت  رگا  سپ  .دییوگ  یم  تسار  رگا  منک  يوریپ  نآ  زا  ات  دشاب  رت  هدننک  تیادـه 
هب هک  تسا  یباتک  نآرق  دنک »؟ يوریپ  دوخ  سفن  ياوه  زا  ادخ  تیاده  زا  ریغ  هب  هک  نآ  زا  رت  هارمگ  تسیک  دننک و  یم  يوریپ  ار 

یهلا تیاده  یب  رـشب  دبای ؟ تسد  یهلا  تیادـه  هب  دوخ  هب  دوخ  هنوگچ  اجک و  رـشب  تسا ؛ یهلا » تیادـه  ، » يدّدـعتم تایآ  ریبعت 
 . ---------- یهلا تیاده  هاگـشیپ  رد  تسا  زاین  زجع و  راهظا  یهلا ، تیاده  هب  وا  یبایتسد  هار  اهنت  تسا و  تخب  هریت  هارمگ و 

-------

«. یلا 116 ص106  ج1 ، هیّلک ، تیالو   » باتک كر : نآرق ، يّدحت  زاجعا و  هوجو  نوماریپ  رتشیب  قیقحت  يارب  . 1

؟ دنک یم  تیاده  ار  یناسک  هچ  میرک  نآرق 

هراشا

مایپ نآرق ، هکلب  .تسا  هداتـسرفن  ورف  اهناسنا  زا  یـصاخ  دادعت  يارب  ای  یـصاخ و  ناکم  نامز و  يارب  ار  میرک  نآرق  لاعتم  دنوادخ 
ره رد  .درادن  تیودحم  يرـشب  یناکم و  ینامز ، تهج  زا  زین  نآرق  يرگتیاده  ورنیا  زا  .زیخاتـسر  زور  ات  تسا  تیرـشب  يارب  ادـخ 

ار دوخ  هرهب ي  شریذپ ، حور  نتـشاد  اب  دشاب ، هک  تالامک  نامیا و  مهف و  زا  يا  هبترم  هاگیاج و  ره  رد  یـسک  ره  یناکم ، نامز و 
.درب دهاوخ  نآرق  تیاده  زا 

تسا هتسناد  اهناسنا  همه ي  تیاده  بجوم  ار  شباتک  هتشاد و  نایب  ار  بلطم  نیا  لاعتم  دنوادخ  زین  نآرق  تایآ  رد 

مدرم مومع  تیاده 

(185/28/ هرقب « ) ناقْرُْفلا يدُْهلا َو  َنِم  ٍتانَِّیب  ِساَّنِلل َو  ًيدُه  ُنآْرُْقلا  ِهیف  َلِْزنُأ  يذَّلا  َناضَمَر  ُرْهَش  »

هدـش لزان  نآ  رد  لطاب  قح و  نایم  قراف  رگنـشور و  ياـه  تّجح  مدرم و  ياـمنهار  ناونع  هب  نآرق  هک  تسا  یهاـم  ناـضمر  هاـم  »
« تسا

نیملسم تیاده 

(102/278/ لحن كر : و  ، 89/277/ لحن « ) َنیِملْسُْمِلل يرُْشب  ًهَمْحَر َو  ًيدُه َو  ْیَش ٍء َو  ِّلُِکل  ًاناْیِبت  َباتِْکلا  َْکیَلَع  اْنلََّزن  «َو 

«. میدرک لزان  وت  رب  تسا ، یتراشب  تمحر و  دومنهر و  ناناملسم  يارب  زیچ و  همه  رگنایب  هک  ار  باتک  نیا  «و 

( مالسلا مهیلع  ترتع  نآرق و  ياهیگژیو   ) نیلقثلا www.Ghaemiyeh.comصیاصخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 513زکرم  هحفص 144 

http://www.ghaemiyeh.com


نانمؤم تیاده 

97/15/ هرقب كر : و  ، 64/273/ لحن « ) َنُونِمُْؤی ٍمْوَِقل  ًهَمْحَر  ًيدُـه َو  ِهیف َو  اوُفَلَتْخا  يِذَّلا  ُمَُهل  َنِّیَُبِتل  َّالِإ  َباـتِْکلا  َکـْیَلَع  اـْنلَْزنَأ  اـم  «َو 
(44/481/ تلصف /2/377 و  لمن ، 111/248/ فسوی ، 57/215/ سنوی /52 و 203/157 و 176 ، فارعأ

یتمحر تیادـه و  ینک و  نایب  ناشیارب  دـنراد  فالتخا  نآ  رد  ار  هچنآ  هک  نیا  يارب  رگم  میدرکن  لزاـن  وت  رب  ار  باـتک  نیا  اـم  «و 
«. دنروآ یم  نامیا  هک  یمدرم  يارب  دشاب 

اوقت لها  تیاده 

(2/2/ هرقب « ) َنیقَّتُْمِلل ًيدُه  ِهیف  َْبیَر  ُباتِْکلا ال  َِکلذ  »

«. تسا ناراگزیهرپ  يامنهار  تسین ، نآ  رد  يدیدرت  چیه  باتک  نآ  »

ناراکوکین تیاده 

2 و 3/411) نامقل / « ) َنینِسْحُْمِلل ًهَمْحَر  ًيدُه َو  ِمیکَْحلا  ِباتِْکلا  ُتایآ  َْکِلت  »

«. تسا ناراکوکین  يارب  یتمحر  تیاده و  هک  .تسا  زومآ  تمکح  باتک  تایآ  اهنیا  »

نیقی لها  تیاده 

(20/500/ هیثاج « ) َنُوِنقُوی ٍمْوَِقل  ٌهَمْحَر  ًيدُه َو  ِساَّنِلل َو  ُِرئاَصب  اَذَه  »

«. تسا یتمحر  تیاده و  دنروآ  نیقی  هک  یموق  يارب  تسا و  مدرم  يارب  ییاه  تریصب  هیام ي ] باتک   ] نیا »

؟ دنک یم  تیاده  هچ  هب  نآرق 

نیا رد  هک  تسا  هدش  لامعتسا  دروم )  24  ) طارِص و  دروم )  29  ) لیبَس هارمه  هب  نآرق ، تایآ  رد  يددعتم  دراوم  رد  تیادـه »  » ظفل
.تسا هدش  یفرعم  یهلا  تیاده  دصقم  ناونع  هب  طارص  لیبس و  دراوم ،

طقف دروایب  زیمت ، يَدْهَا »  » هملک يارب  دهاوخ  یم  اج  ره  نآرق  رد  ادخ  هک  دراد  تیعوضوم  تیاده  ثحب  رد  لیبس  هملک ي  ردقنآ 
زا اهنآ  هکنیا  نایب  رد  نخـس  همادا ي  رد  دنرت » هتفای  تیاده   » يا هدـع  هدومرف : هک  اجنآ  ینعی   ) دـیامرف یم  هدافتـسا  ًالیبَس »  » ظفل زا 

: دیامرف یم  الثم  ناشهار .)»  » تهج زا  دیامرف : یم  دنرت  هتفای  تیاده  تهج  هچ 
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(51/86/ ءاسن كر : و  ، 84/290/ ءارسإ « ) الیبَس يدْهَأ  َوُه  ْنَِمب  ُمَلْعَأ  ْمُکُّبَرَف  ِِهتَلِکاش  یلَع  ُلَمْعَی  ٌّلُک  ُْلق  »

«. تسا رت  هتفای  هار  یسک  هچ  دناد  یم  رتهب  ناتراگدرورپ  و  دنک ، یم  لمع  شدوجو  راتخاس  بسح  رب  سک  ره  وگب : »

رد الثم  تسا ، هدـش  هدروآ  زیمت  ًالِیبَس »  » ظفل طقف  ُّلَـضَا ،»  » هملک يارب  میرک  نآرق  رد  زین  یهارمگ  تلالـض و  هراـبرد ي  نینچمه 
: لیذ هیآ ي 

42 و 44/363 و 364) ، 34/ ناقرف كر : و  ، 72/289/ ءارسإ « ) الیبَس ُّلَضَأ  یمْعَأ َو  ِهَرِخْآلا  ِیف  َوُهَف  یمْعَأ  ِهِذه  یف  َناک  ْنَم  «َو 

«. دوب دهاوخ  رت  هارمگ  روک و  مه  ترخآ  رد  دشاب  لد ]  ] روک ایند  نیا  رد  هک  ره  «و 

هک تسا  یـسک  هتفای  تیاده  .تسا  هار »  » دراد تیعوضوم  هدوب و  هجوت  دروم  تیادـه  زا  تیمورحم  تیادـه و  رد  هچنآ  نیا ، ربانب 
تسا و ربخ  یب  هار  نیا  زا  ای  هک  تسا  یـسک  تیادـه  زا  مورحم  تسا و  تکرح  رد  دوصقم  دـصقم و  يوسب  تقیقح  قح و  هار  رد 

.دراپس یم  هر  یلطاب  دصقم  يوسب  یلطاب  هار  رد  ای 

يدّدعتم تایآ  رد  زین  یهلا  تیاده  صوصخ  رد  اّما  تسا ؛ هدمآ  اهنآ  رد  تلالض  تیاده و  تاّقتشم  هک  یتایآ  مومع  تهج  زا  نیا 
: تسا هدش  حرطم  ّقح  لیبس  میقتسم و  طارص  هب  نآ  يرگتیاده  میرک  نآرق  رد 

(142/22/ هرقب « ) ٍمیقَتْسُم ٍطارِص  یلِإ  ُءاشَی  ْنَم  يدْهَی  ُبِْرغَْملا  ُقِرْشَْملا َو  ِهَِّلل  ُْلق  »

«. دنک یم  تیاده  تسار  هار  هب  دهاوخ  ار  هک  ره  تسادخ ، نآ  زا  برغم  قرشم و  وگب : »

(4/418/ بازحأ « ) َلیبَّسلا يِدْهَی  َوُه  َّقَْحلا َو  ُلوُقَی  ُهَّللا  «َو 

«. دنک یم  تیاده  هار ، هب  وا  دیوگ و  یم  ار  تقیقح  ادخ  «و 

اَنِدـِْها : » دـنک تیادـه  میقتـسم  طارـص  هب  ار  اـم  هک  میهاوخ  یم  وا  زا  هنازور  بجاو  ياـهزامن  رد  هبترم  هد  لقادـح  هنازور  ورنیا  زا 
«. نک تیاده  میقتسم  طارص  هب  ار  ام  «: » َمیقَتْسُْملا َطارِّصلا 

و هللا » لیبس   » هب ار  شقلخ  نآرق  طّـسوت  هک  هدرک  ناـیب  هیآ  دـنچ  رد  لاـعتم  دـنوادخ  زین  نآرق  قیرط  زا  یهلا  تیادـه  صوصخ  رد 
: دنک یم  تیاده  میقتسم » طارص  »

ٌباتِک ٌرُون َو  ِهَّللا  َنِم  ْمُکَءاج  ْدَق  ٍریثَک  ْنَع  اوُفْعَی  ِباتِْکلا َو  َنِم  َنوُفُْخت  ُْمْتنُک  اَّمِم  ًاریثَک  ْمَُکل  ُنِّیَُبی  اُنلوُسَر  ْمُکَءاج  ْدَـق  ِباتِْکلا  َلْهَأ  ای  »
15/ هدئام « ) ٍمیقَتْسُم ٍطارِص  یلِإ  ْمِهیدْهَی  ِِهنْذِِإب َو  ِروُّنلا  َیلِإ  ِتاُملُّظلا  َنِم  ْمُهُجِرُْخی  ِمالَّسلا َو  َُلبُـس  ُهَناوْضِر  َعَبَّتا  ِنَم  ُهَّللا  ِِهب  يدْهَی  ٌنیبُم 

و 16/110)

ناتیارب دیدرک  یم  ناهن  هک  ار  ینامسآ  باتک  قیاقح  زا  يرایسب  هک  تسا  هدمآ  امش  يوس  هب  ام  هداتـسرف ي  انامه  باتک ، لها  يا  »
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رد هک  ار  سک  ره  ادخ  .تسا  هدمآ  امـش  يارب  يرگنـشور  باتک  رون و  ادخ  بناج  زا  انامه  .درذگ  یم  يرایـسب  زا  دزاس و  نشور 
زا ار  اـهنآ  دوخ ، تساوخ  هب  و  دوش ، یم  نوـمنهر  تمالـس  نما و  ياـه  هار  هب  باـتک ]  ] نآ هلیـسو ي  هب  تسوا ، ياـضر  بلج  یپ 

«. دنک یم  ناشتیاده  میقتسم  طارص  هب  درب و  یم  رون  هب  اه  یکیرات 

(46/356/ رون « ) ٍمیقَتْسُم ٍطارِص  یلِإ  ُءاشَی  ْنَم  يدْهَی  ُهَّللا  ٍتانِّیَبُم َو  ٍتایآ  اْنلَْزنَأ  ْدََقل  »

«. دنک یم  تیاده  میقتسم  طارص  هب  دهاوخب  ار  هک  ره  ادخ  و  میدرک ، لزان  رگنشور  یتایآ  ام  هتبلا  »

(6/428/ أبس « ) ِدیمَْحلا ِزیزَْعلا  ِطارِص  یلِإ  يدْهَی  َّقَْحلا َو  َوُه  َکِّبَر  ْنِم  َْکَیلِإ  َلِْزنُأ  يذَّلا  َْملِْعلا  اُوتوُأ  َنیذَّلا  يَرَی  «َو 

[ يادخ  ] هار هب  تسا و  قح  هدش ، لزان  وت  يوس  هب  تراگدرورپ  بناج  زا  هچنآ  هک  دنناد  یم  دـش ، هداد  اهنآ  هب  ملع  هک  یناسک  «و 
«. دنک یم  تیاده  هدوتس  ریذپان  تسکش 

(9/283/ ءارسإ « ) ًاریبَک ًارْجَأ  ْمَُهل  َّنَأ  ِتاِحلاَّصلا  َنُولَمْعَی  َنیذَّلا  َنینِمْؤُْملا  ُرِّشَُبی  ُمَْوقَأ َو  َیِه  یتَِّلل  يدْهَی  َنآْرُْقلا  اَذه  َّنِإ  »

هک دـهد  یم  هدژم  دـننک  یم  هتـسیاش  ياـهراک  هک  ار  یناـنمؤم  نآ  دـیامن و  یم  هر  تسا  رتراوتـسا  هچنآ  هب  نآرق  نیا  دـیدرت ، یب  »
«. دوب دهاوخ  ناشیارب  گرزب  یشاداپ 

لیبس و توافت  الوا  مینیبب  دـیاب  هدـش ، حرطم  لیبس  هب  تیادـه  مه  طارـص و  هب  نآرق  تیادـه  مه  تاـیآ ، نیا  رد  هکنیا  هب  هجوت  اـب 
.دشاب یم  هچ  ود  نیا  زا  دوصقم  ایناث  تسیچ و  رد  طارص 

« لیبَس  » و طارص »  » زا دوصقم 

هراشا

(: 42/527/ مجن « ) یهَْتنُْملا َکِّبَر  یلِإ  َّنَأ  َو  : » دوش یم  متخ  وا  هب  دـصاقم  همه ي  تسین و  ادـخ  زا  رتالاب  يدوصقم  هکنیا  هب  هجوت  اب 
و جاجوعا ، یجک و  چـیه  نودـب  هک  تسا  یهارهاش  میقتـسم  طارـص  تسوت ،» راگدرورپ  يوس  هب  روما ] همه ي  ي   ] اهتنا اـنامه  «و 
ار ادخ  ناگدنب  قالخا ،) رد  طیرفت  طارفا و  دیاقع و  رد  ریصقت  ّولغ و  لثم   ) دنلطاب ود  ره  هک  یتسار  پچ و  هب  یشیارگ  چیه  نودب 

: دناسر یم  ناشقلاخ  هب 

(175/105/ ءاسن « ) ًامیقَتْسُم ًاطارِص  ِْهَیلِإ  ْمِهیدْهَی  ٍلْضَف َو  ُْهنِم َو  ٍهَمْحَر  یف  ْمُُهلِخُْدیَسَف  ِِهب  اوُمَصَتْعا  ِهَّللِاب َو  اُونَمآ  َنیذَّلا  اَّمَأَف  »

هب ار  نانآ  دروآ و  دـهاوخ  رد  دوخ  لضف  تمحر و  راوج  رد  ار  همه  دنتـسج ، کسمت  وا  هب  دـندروآ و  نامیا  ادـخ  هب  هک  اهنآ  اما  »
«. دومن دهاوخ  تیاده  میقتسم  طارص  هب  شدوخ  يوس 

: تسا هدیمان  دوخ  هار  هدرک و  هفاضا  دوخ  هب  ار  طارص  نیا  دنوادخ  نآرق ، تایآ  زا  یخرب  رد  ورنیا  زا 
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52 و يروش / « ) ُرُومُْألا ُریصَت  ِهَّللا  َیلِإ  الَأ  ِضْرَْألا  ِیف  ام  ِتاوامَّسلا َو  ِیف  ام  َُهل  يذَّلا  ِهَّللا  ِطارِـص  ٍمیِقَتْـسُّم ، ٍطاَرِـص  َیلِإ  يِدَْهَتل  َکَّنِإ  »
(6/428/ أبس /24/335 و  جح كر : و  ، 53/489

نیمز رد  هچنآ  اه و  نامـسآ  رد  هچنآ  هک  ییادـخ  هار  هب  .ینک  یم  تیادـه  میقتـسم  طارـص  هب  ص ))  ) مرکا ربماـیپ   ) وت دـیدرت  یب  »
«. ددرگ یم  زاب  ادخ  هب  اهراک  هک  شاب  هاگآ  .تسوا  نآ  زا  تسا 

.تسا هدش  هفاضا  هللا »  » كرابم مان  هب  نآرق  تایآ  رد  هبترم  تسا و 65  هار  يانعم  هب  زین  لیبَس »  » هملک ي

: لیذ هیآ ي  دننام  تسا ، طارص  نامه  دوش  هفاضا  ادخ  هب  لیبس  هک  اجنآ 

(153/149/ ماعنأ « ) َنوُقَّتَت ْمُکَّلََعل  ِِهب  ْمُکاَّصَو  ْمُِکلذ  ِِهلیبَس  ْنَع  ْمُِکب  َقَّرَفَتَف  َُلبُّسلا  اوُِعبَّتَت  ُهوُِعبَّتاَف َو ال  ًامیقَتْسُم  یطارِص  اذه  َّنَأ  «َو 

تسا يزیچ  نیا  .دزاس  یم  ادج  وا  هار  زا  ار  امـش  هک  دینکن ، يوریپ  اه  هار  زا  دینک و  يوریپ  نآ  زا  تسا ، نم  میقتـسم  طارـص  نیا  »
«. دینک هشیپ  اوقت  دیاش  دنک ، یم  شرافس  نآ  هب  ار  امش  دنوادخ  هک 

هک دینک  يوریپ  ُلبُس »  » زا ادابم  هدومرف : سپس  هداد و  تسا  میقتسم  طارص  نامه  هک  ربمایپ  طارـص  زا  تیعبت  هب  روتـسد  هیآ  نیا  رد 
.تسوا لیبس  نامه  میقتسم  طارص  دوش  یم  مولعم  .دوش  یم  وا  لیبس »  » زا امش  یئادج  ثعاب 

ناشیا هک  تسا  یشقن  رگنایب  میقتسم و  طارص  رد  نانآ  هاگیاج  رگنایب  دوش  هداد  تبسن  میقتـسم  طارـص  ناگدنیوپ  هب  لیبس  رگا  اما 
: هدش نایب  میقتسم  طارص  رد  ص )  ) مرکا ربمایپ  شقن  لیذ  هیآ  نیا  رد  الثم  .دننک  یم  افیا  میقتسم  طارص  رد 

(108/248/ فسوی « ) َنیکِرْشُْملا َنِم  اَنَأ  ام  ِهَّللا َو  َناْحبُس  ینَعَبَّتا َو  ِنَم  اَنَأ َو  ٍهَریَصب  یلَع  ِهَّللا  َیلِإ  اوُعْدَأ  یلیبَس  ِهِذه  ُْلق  »

«. متسین ناکرشم  زا  نم  و  ادخ ! تسا  هّزنم  .مینک  یم  توعد  ادخ  يوسب  تریصب  اب  مناوریپ  نم و  تسا : نم  هار  نیا  وگب : »

توعد هب  زین  اهنآ  ات  تسادخ  يوسب  مدرم  توعد  میقتسم ، طارص  رد  وا  شقن  اما  تسا ، میقتسم  طارص  رد  ربمایپ  هک  تسا  تسرد 
دادـعت هکلب  .دـننک  يوریپ  نآ  زا  دوش  هداد  روتـسد  تما  مامت  هب  هک  تسین  یـشقن  شقن ، نیا  دـنوش و  عقاو  میقتـسم  طارـص  رد  وا ،

هب تیعبت ، نیا  .تسادخ  يوسب  توعد  زین  ناشیا  راک  دـنیوپ و  یم  ار  ص )  ) ربمایپ هار  شقن ، نیا  رد  دوخ  هک  دـنتما  نیا  زا  یـصاخ 
(. ص378 ج11 ، نازیملا ، ریسفت  همجرت ي  كر :  ) تسین یمومع  دراد  دوجو  هیآ  دوخ  رد  هک  ینئارق 

رد اهنآ  صاـخ  هاـگیاج  ینعی  .تسا  هدـش  لزاـن  ص )  ) دـمحم لآ  دـمحم و  نأـش  رد  هیآ  نیا  دـنا : هدومرف  زین  تاـیاور  رد  ورنیا  زا 
.تسادخ يوسب  توعد  میقتسم ، طارص 

، دنوادخ تدهاجم ، شالت و  تروص  رد  هک  دننک  یم  افیا  ار  یـشقن  دـنراد و  یهاگیاج  میقتـسم  طارـص  رد  مادـک  ره  زین  نارگید 
: دیامن یم  هر  ناششقن  هاگیاج و  هب  ار  ناشیا 

(69/404/ توبکنع « ) َنینِسْحُْملا َعََمل  َهَّللا  َّنِإ  انَُلبُس َو  ْمُهَّنَیِدْهََنل  انیف  اوُدَهاج  َنیذَّلا  «َو 
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«. تسا ناراکوکین  اب  دنوادخ  درک و  میهاوخ  ناشتیاده  دوخ ، ياه  هار  هب  ًاعطق  دننک ، داهج  ام  هار  رد  هک  اهنآ  «و 

تبسن دوخ  هب  ار  اهنآ  همه ي  لاعتم  دنوادخ  هیآ ، نیا  رد  دنتسه ، میقتسم  طارص  رد  ادخ و  يوسب  اه  لیبس  نیا  همه ي  هک  ورنآ  زا 
.تسا هداد 

لیبس طارص و  كالم 

ياههار مامت  نیب  كرتشم  یلک و  كالم  کی  یتسیاب  اما  دراد ، یـصوصخ  هار  کی  میقتـسم  طارـص  هارهاش  رد  یـسک  ره  هچ  رگا 
کی يوسب  ار  دوخ  ناگدنیوپ  هدوب و  میقتـسم  طارـص  رد  همه  دوش  بجوم  هداد و  دنویپ  مه  هب  ار  اهنآ  همه ي  ات  دشاب  یـصوصخ 

.دنهد ریس  فده 

كالم نآ  دناوت  یمن  فده  نیا  اما  دراد ، دوجو  اههار  نیا  همه ي  رد  نتفر ،» ادخ  يوس  هب  ندوب و  یهلا   » ِكرتشم فده  هچ  رگا 
يارب ار  یفده  نینچ  دنوش  یم  متخ  خزود  يوسب  هک  مه  ییاههار  زا  يرایـسب  اریز  .دشاب  اههار  نیا  همه ي  هدـنهد ي  دـنویپ  یلک 

.دننک یم  میسرت  دوخ 

.ار ندوب  ادخ  لیبس  رد  كالم  مه  هدرک و  نایب  ار  ندوب  میقتسم  طارص  رد  كالم  مه  میرک ، نآرق  رد  لاعتم  دنوادخ 

ندوب میقتسم  طارص  رد  كالم 

: میهاوخ یم  ادخ  زا  دمح  هروس ي  رد 

/6 و 7/1) هحتاف « ) ْمِْهیَلَع َتْمَْعنَأ  َنیِذَّلا  َطاَرِص  َمیِقَتْسُْملا  َطاَرِّصلا  اَنِدِْها  »

«. يدیشخب تمعن  اهنآ  رب  هک  یناسک  هار  هب  نک ، تیاده  میقتسم  طارص  هب  ار  ام  »

ناوت یم  هنوگچ  هداد و  تمعن  یناسک  هچ  هب  ادخ  هکنیا  اما  .تسا  هداد  تمعن  ناشیا  هب  ادـخ  هک  تسا  یناسک  هار  میقتـسم ، طارص 
: تسا هدش  نایب  يرگید  هیآ ي  رد  درک  لابند  ار  اهنآ  هار 

« ًاقیفَر َِکئلوُأ  َنُسَح  َنیِحلاَّصلا َو  ِءادَـهُّشلا َو  َنیقیِّدِّصلا َو  َنیِِّیبَّنلا َو  َنِم  ْمِْهیَلَع  ُهَّللا  َمَْعنَأ  َنیذَّلا  َعَم  َِکئلوُأَف  َلوُسَّرلا  َهَّللا َو  ِعُِطی  ْنَم  «َو 
(69/89/ ءاسن )

ادهش ناقیّدص و  ناربمایپ و  زا  هدیشخب ؛ تمعن  ناشیا  رب  ادخ  هک  دوب  دهاوخ  یناسک  اب  دنک ، تعاطا  ار  لوسر  ادخ و  هک  یـسک  «و 
«. دنتسه یبوخ  ياهقیفر  اهنآ  و  ناحلاص ، و 

میـشاب ناـحلاص  ادهـش و  ناقیدـص ، ناربماـیپ ، هارمه  میقتـسم ، طارـص  رد  میهاوخب  رگا  هک  دوـش  یم  هدـیمهف  هیآ  ود  نیا  عـمج  زا 
دوخ ياج  رد  هک  /144 و 149/68 و 69 ) نارمع لآ  /59/87 و  ءاسن  ) ِتایآ لیلد  هب  هتبلا  .مینک و  تعاطا  وا  لوسر  ادخ و  زا  یتسیاب 
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یساسا طرـش  كالم و  زین  ع )  ) تیبلها زا  تعاطا  اذل  .تسادخ  لوسر  زا  تعاطا  نیع  زین  ع )  ) تیبلها زا  تعاطا  دش ، دهاوخ  نییبت 
.تسا میقتسم  طارص  رد  نتفرگ  رارق 

: لیذ هیآ ي  ربانب  هک  تسنیا  تسا  هجوت  لباق  دمح  هروس ي  زا  روکذم  هیآ ي  ود  هب  هجوت  اب  هک  يرگید  هتکن ي 

(3/107/ هدئام « ) ًانید َمالْسِْإلا  ُمَُکل  ُتیضَر  یتَمِْعن َو  ْمُْکیَلَع  ُتْمَْمتَأ  ْمُکَنید َو  ْمَُکل  ُْتلَمْکَأ  َمْوَْیلا  »

«. مدومن مامت  امش  رب  ار  دوخ  تمعن  مدرک و  لماک  امش  يارب  ار  ناتنید  زورما  »

طـسوت ع )  ) نیموصعم همئا ي  رگید  نینمؤملا و  ریما  تیالو  یمومع  نـالعا  زا  سپ  مخ ، ریدـغ  زور  رد  نیقیرف ،  تاـیاور  رباـنب  هک 
.درک مامت  تما  نیا  رب  ص )  ) دمحم لآ  دمحم و  تیالو  اب  ار  شتمعن  دنوادخ  دش ، لزان  ترضح  نآ  رب  ص ،)  ) مرکا ربمایپ 

میقتـسم طارـص  نیا  ربانب  .دندش  رادروخرب  تمعن  نیا  زا  هک  تسا  یناسک  هداد  تمعن  ناشیا  رب  ادخ  هک  یناسک  زا  دوصقم  ورنیا  زا 
(. ص  ) دمحم لآ  دمحم و  تیالو  ناورهر  هار  ینعی 

ِلاَْملِاب َو ْمِْهیَلَع  َمَْعنُْملا  ِءَالُؤَه  َْسَیل  َلاَـق : ْمِْهیَلَع » َتْمَْعنَأ  َنیِذَّلا  َطارِـص  : » َّلَـج َّزَع َو  ِهَّللا  ِلْوَق  ِیف   � ِّيِرَکْـسَْعلا ]  ] ٍِّیلَع ِْنب  ِنَسَْحلا  ِنَع 
اْوُعْدَـت ْنَأ  َیلِإ  ُْمْتبِدـُن  اَمَف  ًاقاَُّسف  ْوَأ  ًاراَّفُک  َنُونوُکَی  ْدَـق  ِءَالُؤَه  َّنَأ  َنْوَرَت  َال  َأ  ًهَرِهاَظ -  ِهَّللا  َنِم  ًهَمِْعن  اَذَـه  ُّلُک  َناَک  ْنِإ  َو  ِنَدَْـبلا -  ِهَّحِص 
ِهَیَالَْولِاب ِِهلوُسَر َو  ِقیِدْصَت  ِهَّللِاب َو  ِناَمیِْإلِاب  ْمِْهیَلَع  َمِْعنُأ  َنیِذَّلا  ِطاَرِص  َیلِإ  اوُدَشُْرت  ْنَِأب  ِءاَعُّدلِاب  ُْمتِْرمُأ  اَمَّنِإ  ْمِهِطاَرِص َو  َیلِإ  اوُدَشُْرت  ْنَِأب 

( ... ص  ) َنیِرِهاَّطلا ِِهلآ  ٍدَّمَحُِمل َو 

یناسک هیآ  نیا  رد  دوصقم  دـندومرف : ْمِْهیَلَع ،» َتْمَْعنَأ  َنیِذَّلا  َطارِـص  : » هیآ ي هرابرد ي  هک  هدـش  تیاور  يرکسع �  نسح  ماما  زا 
دینیب یمن  رگم  تسا -  دنوادخ  راکـشآ  ياهتمعن  زا  اهنیا  یمامت  هچ  رگا  هداد -  اهنآ  هب  یتسردنت  تورث و  تمعن  ادـخ  هک  دنتـسین 

دینک اعد  هدومرف  هکلب  دیبای  هر  اهنآ  هار  هب  ات  دینک  اعد  هک  هتساوخن  امش  زا  ادخ  اذل  دنراکهبت ، رفاک و  تسردنت ، نادنمتورث  یهاگ 
 ... دیبای هار  هتشگ  اطع  نانآ  هب  ص )  ) شکاپ لآ  دمحم و  تیالو  ادخ و  لوسر  قیدصت  نامیا و  تمعن  هک  یناسک  هار  هب 

-------------------------

ات 201. ص195  ات 336 و ج20 ، ص320  ج3 ، قحلا ، قاقحا  كر :  . 1

ص36. رابخألا ، یناعم   . 2

تسا هدمآ  زین  رگید  تایآ  رد  نیا  ریظن  تسا ، هدش  لامعتسا  هار » نتفرگ   » لعف ياجب  دریگب » یهار  هک  یسک   » لعاف هیآ  نیا  رد   . 3
(. ص318 ج15 ، نازیملا ، ریسفت  همجرت  كر : و  . 89/227/ ءارعش /148/102 و  ءاسن كر : )

ندوب هللا  لیبس  رد  ِكالم 

: دیامرف یم  ص )  ) مرکا ربمایپ  هب  باطخ  لیذ ، هیآ ي  رد  لاعتم  دنوادخ 
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(57/365/ ناقرف « ) اًلِیبَس ِهِّبَر  یلِإ  َذِخَّتَی  ْنَأ  َءاش  ْنَم  اَّلِإ  ٍرْجَأ  ْنِم  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْسَأ  ام  ُْلق  »

« . دریگب یهار  شراگدرورپ  يوس  هب  دهاوخ  هک  ره  هکنیا  رگم  مبلط  یمن  امش  زا  یشاداپ  هنوگ  چیه  متلاسر  ربارب  رد  نم  وگب : »

.تسا تلاسر  رجا  اهنت  راگدرورپ ، يوس  هب  یهار  نتفرگ  هیآ ، نیا  ربانب 

: دیامرف یم  شربمایپ  هب  هیآ ، نیا  دننام  دنوادخ  يرگید  هیآ ي  رد 

(23/486/ يروش « ) یبْرُْقلا ِیف  َهَّدَوَْملا  اَّلِإ  ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْسَأ  ُْلق ال  »

«. مناکیدزن نتشاد  تسود  زج  منک  یمن  تساوخرد  متلاسر  رب  امش  زا  یشاداپ  چیه  نم  وگب : »

هدـش تساوخرد  ص )  ) ربمایپ تلاسر  دزم  ناونع  هب  زیچ  کی  طقف  هیآ  ود  ره  رد  هکنیا  نآرق و  تایآ  رد  فالتخا  مدـع  هب  هجوت  اب 
شیپ رد  ار  ادخ  هار  نامه  ص )  ) دمحم لآ  تدوم  هکنیا  نآ  دنتقیقح و  کی  زیچ و  کی  عقاو  رد  ود  نیا  هک  دوش  یم  مولعم  تسا ،

: دومرف نآ  هرابرد ي  يرگید  ياج  رد  هک  تسا  يرجا  نامه  نیا  تسا و  نتفرگ 

(47/433/ أبس « ) دیهَش ْیَش ٍء  ِّلُک  یلَع  َوُه  ِهَّللا َو  یَلَع  َّالِإ  َيِرْجَأ  ْنِإ  ْمَُکل  َوُهَف  ٍرْجَأ  ْنِم  ْمُُکْتلَأَس  ام  ُْلق  »

«. تسا هاوگ  زیچ  همه  رب  وا  تسادخ و  رب  اهنت  نم  رجا  تسامش ، دوخ  عفن  هب  ما  هتساوخ  امش  زا  یشاداپ  رجا و  ره  وگب : »

: تفایرد ار  یهارمگ  كالم  تیاده و  هار  كالم  ناوت  یم  زین  يرگید  هیآ ي  قیرط  زا 

َوُهَف یَمْعَأ  ِهِذَه  ِیف  َنَاک  نَم  َو  اًلِیتَف *  َنوُمَلُْظی  َال  ْمَُهباَتِک َو  َنوُءَْرقَی  َکَئلْوُأَف  ِِهنیِمَِیب  َُهباَتِک    َ ِیتوُأ ْنَمَف  ْمِهِماَمِِإب  ِساَنُأ  َّلُک  ْاوُعْدـَن  َمْوَی  »
/71 و 72/289) ءارسإ « ) اًلِیبَس ُّلَضَأ  یَمْعَأ َو  ِهَرِخَْالا  ِیف 

دنناوخ و یم  ار  نآ  دوش ، هداد  ناشتـسار  تسد  هب  ناشلمع  همان ي  هک  یناسک  میناوخ ! یم  ناشماما  اب  ار  یهورگ  ره  هک  ار  يزور  »
انیبان و زین  ترخآ  رد  تسا ، هدوب  انیبان  ناهج  نیا  رد  هک  یـسک  اما  دوش ، یمن  متـس  نانآ  هب  ییامرخ  هتـسه  فاکـش  هتـشر  ردـق  هب 

«. دوب دهاوخ  رت  هارمگ 

یناسک دوش ، یم  هدناوخارف  شماما  اب  سک  ره  تسا و  یسک  ره  ماما  تمایق ، زور  یناوخارف  كالم  هکنیا  هب  هجوت  اب  هیآ ، نیا  ربانب 
ناشتـسار تسد  هب  ناشلامعا  همان ي  هک  دوب  دنهاوخ  یناسک  نامه  ار ،) ع )  ) يده همئا ي   ) دنـشاب هدیزگرب  تسرد  ار  ناشماما  هک 

.دوش یمن  ملظ  ناشیا  هب  يا  هرذ  دوش و  یم  هداد 

زین زور  نآ  رد  دنشاب  هتفرگ  دوخ  ياوشیپ  ماما و  ار  هارمگ  همئا ي  دنـشاب و  روک  يده  همئا ي  ندید  زا  ملاع  نیا  رد  هک  یناسک  اما 
.دش دنهاوخ  روشحم  رت » هارمگ   » روک و

تیادـه لیبس  رد  ناسنا  تروص  نیا  رد  .تسا  ناـشیا  زا  تعاـطا  تیعبت و  يدـه و  همئا ي  ندـیزگرب  یهارمگ ، زا  تاـجن  هار  سپ 
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: تفایرد ار  ّقح  هار  كالم  ناوت  یم  زین  لیذ  هیآ ي  ود  زا  نینچمه  .دریگ  یم  رارق 

(88/92/ ءاسن « ) ًالیبَس َُهل  َدِجَت  ْنَلَف  ُهَّللا  ِِللُْضی  ْنَم  «َو 

«. تفای یهاوخن  شیارب  یهار  دنک  هارمگ  ادخ  ار  سک  ره  «و 

(17/295/ فهک « ) ًادِشُْرم اِیلَو  َُهل  َدِجَت  ْنَلَف  ِْللُْضی  ْنَم  ِدَتْهُْملا َو  َوُهَف  ُهَّللا  ِدْهَی  ْنَم  »

یهاوخن وا  يارب  ییامنهار  ّیلو و  زگره  دـیامن ، هارمگ  ار  سک  ره  تسوا و  یعقاو  هتفای  تیادـه  دـنک ، تیادـه  ادـخ  ار  سک  ره  »
«. تفای

تیالو هیآ ي  رد  زین  دشرم  ّیلو   ) دراد دشرم  ّیلو  هک  تسا  هتفای  تیاده  ادخ و  هار  رد  یـسک  هک  دوش  یم  هدافتـسا  هیآ  ود  نیا  زا 
.تسا هارمگ  درادن  دشرم  ّیلو  هک  یسک  و  تسا ) هدش  یفرعم   - 55/117/ هدئام - 

هب ناشیا  تماما  تیالو و  و  ع )  ) همئا رگید  یلع و  ترـضح  اـهنآ  رد  هک  یتاـیاور  تسا  رایـسب  زین  ّتنـس  لـها  هعیـش و  تاـیاور  رد 
 . تسا هدش  یفرعم  ادخ  هار  میقتسم و  طارص  ناونع 

« ِِهلِیبَـس ْنَـع  ْمُِـکب  َقَّرَفَتَف  َلـُبُّسلا  اوـُِعبَّتَت  ـال  ُهوُِعبَّتاَـف َو  ًامیِقَتـْـسُم  یِطارـِـص  اذــه  َّنَأ  َو  : » َلاـَـق ٍرَفْعَج �  ِیبَأ  ْنـَـع  ِِّیلْجِْعلا  ٍدــْیَُرب  ْنـَـع 
ِینْعَی اَم  يِرْدَـت  َو  َلاَق : ع .)  ) ِءاَیِـصْوَْألا ٍِّیلَع َو  َهَیَالَو  َلاَق : .َال  ُْتُلق : ًامیِقَتْـسُم ؟ » یِطارِـص   » ِینْعَی ِب اَم  يِرْدَـت  َأ  َلاَق : ( 153/149/ ماعنأ )

.َال ُْتُلق : ِِهلِیبَس ؟ » ْنَع  ْمُِکب  َقَّرَفَتَف  َُلبُّسلا  اوُِعبَّتَت  َو ال   » ِینْعَی اَـم  يِرْدَـت  َو  َلاَـق : ٍِبلاَط � . ِیبَأ  َْنب  َِّیلَع  ِینْعَی  َلاَق : .اـَل  ُْتُلق : ُهوُِعبَّتاَـف ؟ » »
 . ٍِّیلَع � َلِیبَس  ِینْعَی  َلاَق : .َال  ُْتُلق : ِِهلِیبَس ؟ » ْنَع  ْمُِکب  َقَّرَفَتَف   » ِینْعَی اَم  يِرْدَت  َو  َلاَق : .ِهَّللا  ٍناَُلف َو  ٍناَُلف َو  َهَیَالِو  َلاَق :

اههار زا  دـینک و  يوریپ  ار  وا  سپ  تسا ، نم  میقتـسم  طارـص  نیا ، اـنامه   » هیآ نـیا  هراـبرد ي  رقاب �  ترـضح  دیوگ : یلجع  دیَُرب 
: دندومرف .هن  متفگ : تسیچ ؟ نم » میقتـسم  طارـص   » زا روظنم  یناد  یم  دندومرف : دنک » یم  ادج  وا  هار  زا  ار  امـش  هک  دـینکن  يوریپ 

بلاطیبا نب  یلع  زا  ینعی  دندومرف : .هن  متفگ : هچ ؟ ینعی  دـینک » يوریپ  وا  زا   » یناد یم  دـندومرف : .تسا  ع )  ) ءایـصوا یلع و  تیالو 
ادـخ هب  دـندومرف : .هن  متفگ : هچ ؟ ینعی  دـنک » یم  ادـج  وا  هار  زا  ار  امـش  هک  دـینکن  يوریپ  اههار  زا   » هکنیا یناد  یم  دـندومرف : . �

.هن متفگ : هچ ؟ ینعی  دنک » یم  ادج  وا  هار  زا  ار  امـش   » هکنیا یناد  یم  دندومرف : .دینکن  تیعبت  ار  نالف  نالف و  تیالو  ینعی  دـنگوس 
یلع �. هار  زا  ینعی  دندومرف :

---------------------------

ج7، لــطابلا ، قاــهزا  قـحلا و  قاــقحا  كر : هدــش ، لــقن  هـنیمز  نـیا  رد  تنــس  لــها  قـیرط  زا  هـک  یتاــیاور  یــسررب  يارب  . 1
یلا 521، ص517  ج21 ، ص57/58 و 298 ، ج20 ، ص378/379/420/551 و 634 ، ج14 ، ص124/125/140/141/142 و 280 ،

ص103 و 119. ج33 ، ص14 ، ج31 ، ص156/527 و 568 ، ج24 ، ص281 ، ج22 ،

ص383. ج1 ، یشایعلا ، ریسفت   . 2
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تیالو هب  نآرق  تیاده 

.دنک یم  تیاده  میقتسم  طارص  تمالس و  ياههار  هب  نآرق  طسوت  ادخ  هک  تشذگ  /15 و 16/110 ) هدئام  ) هیآ ي رد 

حرطم دیمح  زیزع  يادخ  طارـص  هب  نآرق  تیاده  ( 6/428/ أبس  ) هیآ ي رد  میقتسم و  طارـص  هب  تیاده  ( 46/356/ رون  ) هیآ ي رد 
.دش

، تشذـگ نآ  ثحابم  هک  ندوب ، هللا » لیبس   » رد كالم  ندوب و  میقتـسم » طارـص   » رد ِكالم  و  لـیبس ، طارـص و  ياـنعم  هب  هّجوت  اـب 
: زین لیذ  هیآ ي  هرابرد ي  ورنیا  زا  .دنک  یم  تیاده  ع )  ) تیبلها تماما  تیالو و  يوس  هب  نآرق  هک  دوش  یم  نشور 

(9/283/ ءارسإ « ) ُمَْوقَأ َیِه  یتَِّلل  يدْهَی  َنآْرُْقلا  اَذه  َّنِإ  »

« دیامن یم  هار  تسا  رتراوتسا  هچنآ  هب  نآرق  نیا  دیدرت ، یب  »

 . ِماَمِْإلا َیلِإ  يِدْهَی  َلاَق : ُمَْوقَأ » َیِه  ِیتَِّلل  يِدْهَی  َنآْرُْقلا  اَذه  َّنِإ  : » َیلاَعَت ِِهلْوَق  ِیف  ِهَّللا �  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  هدمآ  ع )  ) تیبلها تایاور  رد 

یم ییامنهار  ماما  يوسب  دـندومرف : دـیامن » یم  هار  تسا  رتراوتـسا  هچنآ  هب  نآرق  نیا  اـنامه   » هیآ ي هراـبرد ي  قداص �  ترضح 
.دنک

 . ِهَیَالِْولا َیلِإ  يِدْهَی  َلاَق : ُمَْوقَأ » َیِه  ِیتَِّلل  يِدْهَی  َنآْرُْقلا  اَذه  َّنِإ  : » َیلاَعَت ِِهلْوَق  ِیف  ِِرقاَْبلا �  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  ْنَع  َو 

.دنک یم  ییامنهار  تیالو  يوسب  دندومرف : روکذم  هیآ ي  هرابرد ي  رقاب �  ترضح  و 

نآرق قیرط  زا  مالسلا  مهیلع  تیبلها  هب  یبایهار  موزل 

چیه لاـجم  هکنیا  نآ  دراد و  یمهم  زاـیتما  شور ، نـیا  اریز  .تـسا  مـیرک  نآرق  ع ،)  ) تیبـلها لـئاضف  نییبـت  مـهف و  شور  نیرتـهب 
بوسحم نآ  هب  رفک  نآرق و  راـکنا  تروـص  نیا  رد  لـئاضف  راـکنا  هک  ارچ  دراذـگ ، یمن  یقاـب  ناملـسم  صخـش  يارب  ار  يراـکنا 

.دوب دهاوخن  نآ  شریذپ  زا  يزیرگ  اذل  و  دش ، دهاوخ 

يارب يزیرگ  هار  هدوب و  دـیفم  ناملـسم  ياه  هقرف  رگید  يارب  ناشیا  لـئاضف  و  ع )  ) تیبلها تیناـقح  تاـبثا  يارب  اـهنت  هن  شور  نیا 
یمن ناشیا  يارب  یکش  ياج  نآ ، ساسا  رب  هک  تسا  هویش  نیرت  نئمطم  نیرتهب و  زین  تیبلها  ناتـسود  يارب  دراذگ ، یمن  یقاب  اهنآ 

.دنام

رد دندرک  یم  ربدت  نآرق  رد  ام  نایعیـش  رگا  « : » اَِنلْـضَف ِیف  اوُّکَـش  اََمل  اَُنتَعیِـش  َنآْرُْقلا  َرَّبَدَت  َْول  : » دندومرف قداص �  ترـضح  ورنیا  زا 
«. دندرک یمن  کش  ام  يرترب  رد  لئاضف و 

« . َنَتِْفلا ِبَّکَنَتَی  َْمل  ِنآْرُْقلا  َنِم  اَنَْرمَأ  ْفِْرعَی  َْمل  ْنَم  : » دندومرف و 
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«. دبای یمن  تاجن  اه  هنتف  زا  دسانشن  نآرق  زا  ار  ام  رما  سک  ره  »

.میا هدرک  لمع  نیلقث  فورعم  مهم و  ثیدح  زا  یمین  هب  میتفای  هار  تیبلها  هب  نآرق  قیرط  زا  رگا 

مه ار  ادـخ  باتک  عقاو  رد  وا  میرادـن ، ترتع  هب  يزاین  و  تسا » سب  ار  ام  ادـخ  باتک  «: » ِهَّللا ُباَتِک  اَُنبْـسَح  : » تفگ یـسک  رگا  اـما 
هب ار  تّما  دنک و  یم  نایب  ار  ناشیا  لئاضف  دیامن و  یم  هر  ترتع  يوسب  ادخ ، باتک  اریز  .درب  یم  رس  هب  یهارمگ  رد  درادن و  لوبق 

.دهد یم  عاجرا  ناشیا 

----------------

ص216. ج1 ، یفاکلا ،  . 1

ص283. ج2 ، یشایعلا ، ریسفت  . 2

ص419. يربکلا ، هیادهلا   . 3

ص13. ج1 ، یشایعلا ، ریسفت   . 4

ترتع هب  نآرق  تیاده  قیداصم 

نأش رد  نآرق  زا  يرایـسب  تاـیآ  هک  میباـی  یمرد  نیقیرف  ییاور  بتک  رد  نآرق  تاـیآ  لوزن  نأـش  هب  طوبرم  تاـیاور  هب  هعجارم  اـب 
تایاور تایآ و  نآ  رکذ  رد  ییاهباتک  ّتنـس  لها  ياملع  زا  یخرب  هک  اجنآ  ات  تسا ، هدـش  لزان  ع )  ) همئا رگید  یلع � و  ترضح 

اّما .تسا  هدـش  فیلأت  یفنح  یناکـسح  مکاح  طّسوت  هک  تسا  لیزنتلا  دـهاوش  باتک  اهنآ  نیرت  فورعم  زا  هک  دـنا ، هدرک  نیودـت 
هدـش حرطم  لیذ  تایاور  رد  كـالم  نآ  مینک ، ناـیب  هدـش  لزاـن  ع )  ) تیبلها نأـش  رد  هک  یتاـیآ  يارب  یّلک  یکـالم  میهاوخب  رگا 

: تسا

اََنل َو  ٌلاَْـثمَأ ، ٌنَنُـس َو  ٌُعبُر  ٍماَـکْحَأ َو  َِضئاَرَف َو  ِیف  ٌُعبُر  اَنِّوُدَـع َو  ِیف  ٌُعبُر  اَـنِیف َو  ٌعـُبُر  ٍعاـَبْرَأ : ِهََعبْرَأ  یَلَع  ُنآْرُْقلا  َلََزن  ٍرَفْعَج � : ُوبَأ  لاـق 
 . ِنآْرُْقلا ُِمئاَرَک 

، ام نمـشد  هرابرد ي  مراهچ  کی  ام ، هرابرد ي  مراهچ  کی  تسا : هدـیدرگ  لزان  شخب  راـهچ  رب  نآرق  دـندومرف : رقاب �  ترضح 
.تسام نأش  رد  نآرق  مئارک  و  تساهلَثَم ، اهتنس و  مراهچ  کی  ماکحا و  تابجاو و  مراهچ  کی 

هدـش لزان  ع )  ) تیبلها نأش  رد  دـیوگ  یم  نخـس  يرتالاب  تمارک  زا  هک  یتاـیآ  نآ  نآرق ، تاـیآ  نیب  رد  تسا ، میرک  نآرق ، ّلـک 
نآرق تایآ  ياه  نیرترب  اه و  هدیزگ  اهتمارک و  ياضف  رد  سفنت  عقاو ، رد  لئاضف ، تایآ  هرابرد ي  ربدت  یسررب و  نیا ، ربانب  .تسا 

 . اَهُریِمَأ اَهُسْأَر َو  ٌِّیلَع �  اَّلِإ َو  اُونَمآ » َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  : » اَهِیف ًهَیآ  ُهَّللا  َلَْزنَا  اَم  ص :)  ) ِهَّللا ُلوُسَر  َلاَق  َلاَق : ٍساَّبَع  ِْنبا  ْنَع  .تسا 

« دیا هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا   » باطخ نآ  رد  هک  داتـسرفن  ورف  يا  هیآ  چیه  ادخ  دندومرف : ص )  ) ادـخ لوسر  دـیوگ : سابع  نبا 
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ًادَحَأ َرَکَذ  َهَّللا  َْتعِمَس  اَذِإ  ُدَّمَُحم ! اَی  ٍرَفْعَج � : ُوبَأ  َلاَق  َلاَق : ٍِملْسُم  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  .تسا  نآ  ریما  دمآرـس و  یلع �  هکنیا  رگم  دشاب ،
 . --------------- اَنُّوُدَع ْمُهَف  یَضَم  ْنَّمِم  ٍءوُِسب  ًامْوَق  َرَکَذ  َهَّللا  َْتعِمَس  اَذِإ  ْمُه َو  ُنْحَنَف  ٍْریَِخب  ِهَّمُْألا  ِهِذَه  ْنِم 

.تسا هدش  رکذ  ّتنس  لها  بتک  رد  تیاور  نیا  قیرط  ود  ص481  ج3 ، قحلا ، قاقحا  یقرواپ  رد  ص9 . ج1 ، یشایعلا ، ریسفت   . 5

ج3،ص476 قحلا ، قاقحإ  یقرواپ  كر : .تسا  هدمآ  تنس  لها  ییاور  بتک  رد  فلتخم  قرط  هب  یفالتخا  كدنا  اب  تیاور  نیا  . 6
یلا 479.

--------------

سپ هدرک  دای  یکین  هب  ار  تما  نیا  زا  یسک  ادخ  هک  يدینـش  هاگ  ره  دمحم ! يا  دندومرف : رقاب �  ترضح  دیوگ : ملسم  نب  دمحم 
ْنَع .دنتـسه  ام  نانمـشد  دوصقم  سپ  هدرک  دای  يدب  هب  ار  ناگتـشذگ  زا  یهورگ  ادخ  يدینـش  هاگ  ره  مییام و  سک  نآ  هک  نادـب 
ِیف َلَخَد  ْنَم  َلوُزَی َو  ْنَأ  َْلبَق  ُلاَـبِْجلا  َِتلاَز  َّلَـج  َّزَع َو  ِهَّللا  ِباَـتِک  ْنِم  ُهَنیِد  َفَرَع  ْنَم  ُهَّنِإ  ِهَّللا �  ِدـْبَع  ُوبَأ  ِیل  َلاَق  َلاَق : ِِّیبَلَْحلا  ٍدَّمَُحم 

؟ ِهَّللا ِباَتِک  ِیف  َوُه  اَم  َو  ُْتُلق : .ٍلْهَِجب  ُْهنِم  َجَرَخ  ُلَهْجَی  ٍْرمَأ 

ْدَقَف َلوُسَّرلا  ِعُِطی  ْنَم  : » َّلَج َّزَع َو  ُُهلْوَق  َو  ( 7/546/ رـشح « ) اوُهَْتناَف ُْهنَع  ْمُکاهَن  ام  ُهوُذُخَف َو  ُلوُسَّرلا  ُمُکاتآ  ام  : » َّلَج َّزَع َو  ِهَّللا  ُلْوَق  َلاَق :
(59/87/ ءاسن « ) ْمُْکنِم ِْرمَْألا  ِیلوُأ  َلوُسَّرلا َو  اوُعیِطَأ  َهَّللا َو  اوُعیِطَأ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  : » َّلَج َّزَع َو  ُُهلْوَق  َو  ( 80/91/ ءاسن « ) َهَّللا َعاطَأ 

« َنوـُعِکار ْمُـه  َهاـکَّزلا َو  َنوـُتُْؤی  َهـالَّصلا َو  َنوُـمیُِقی  َنـیِذَّلا  اوـُنَمآ  َنـیِذَّلا  ُُهلوُـسَر َو  ُهَّللا َو  ُمُـکُِّیلَو  اـمَّنِإ  : » َیلاـَـعَت َكَراـَـبَت َو  ُُهلْوَـق  َو 
(55/117/ هدئام )

اوُمِّلَُـسی َْتیَـضَق َو  اَّمِم  ًاجَرَح  ْمِهِـسُْفنَأ  ِیف  اوُدِجَی  َُّمث ال  ْمُهَْنَیب  َرَجَـش  امِیف  َكوُمِّکَُحی  یَّتَح  َنُونِمُْؤی  َکِّبَر ال  الَف َو  : » ُُهلاَلَج َّلَج  ُُهلْوَق  َو 
(65/88/ ءاسن « ) ًامِیلْسَت

« ِساَّنلا َنِم  َکُمِـصْعَی  ُهَّللا  ُهََتلاـسِر َو  َْتغََّلب  اـمَف  ْلَـعْفَت  َْمل  ْنِإ  َکِّبَر َو  ْنـِم  َکـَْیلِإ  َلِْزنُأ  اـم  ْغَِّلب  ُلوُـسَّرلا  اَـهُّیَأ  اـی  : » َّلَـج َّزَع َو  ُُهلْوَـق  َو 
ْرُْصنا ُهاَداَع َو  ْنَم  ِداَع  ُهالاَو َو  ْنَم  ِلاَو  َّمُهَّللا  ُهَالْوَم  ٌِّیلَعَف  ُهَالْوَم  ُْتنُک  ْنَم  ٍِّیلَِعل � : ص )  ) ِهَّللا ِلوُسَر  ُلْوَق  َِکلَذ  ْنِم  َو  ( 67/119/ هدئام )

 . هَضَْغبَأ ْنَم  ْضِْغبَأ  ُهَّبَحَأ َو  ْنَم  َّبِحَأ  َُهلَذَخ َو  ْنَم  ْلُذْخا  ُهَرَصَن َو  ْنَم 

هدـنک دوخ  ياج  زا  اههوک  دسانـشب  ادـخ  باتک  زا  ار  شنید  هکنآ  ره  انامه  دـندومرف : ارم  قداص �  ترـضح  دیوگ : یبلح  دمحم 
.دور نوریب  نآ  زا  مه  ینادان  اب  دوش  يرما  لخاد  ینادان  هب  سک  ره  دروخن و  ناکت  وا  دنوش و 

؟ تسادخ باتک  ياجک  رد  نید  مدرک : ضرع 

مالک نیا  و  . � دینک بانتجا  تشادزاب  ار  امـش  هچنآ  زا  دیریگب و  داد  امـش  هب  ام  هداتـسرف  ار  هچنآ  : � يادخ هدومرف  نیا  دـندومرف :
ار ادخ  دـیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  : � يادخ لوق  و  . � تـسا هدرک  تعاطا  ار  ادخ  دـنک  تعاطا  لوسر  زا  هک  ره  : � يادخ

.� دینک تعاطا  دنتسه  امش  زا  هک  رما  نابحاص  لوسر و  زا  دینک و  تعاطا 
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دنراد و یم  اپرب  ار  زامن  هک  اهنامه  دـنا  هدروآ  نامیا  هک  یناسک  تسوا و  لوسر  ادـخ و  اهنت  امـش  یلو  : � دنوادخ شیامرف  نیا  و 
.� دنهد یم  تاکز  عوکر  لاح  رد 

نآ دننک و  رواد  ار  وت  دنراد  هک  یفالتخا  رد  هک  نیا  رگم  دنروآ  یمن  نامیا  دـنگوس ، تراگدرورپ  هب  هن ، سپ  : � وا هدومرف  نیا  و 
.� دنوش میلست  ارچ  نوچ و  یب  دنباین و  یلالم  يا  هدرک  هک  یمکح  زا  ناشلد  رد  هاگ 

هدادن ماجنا  ار  وا  تلاسر  ینکن  رگا  نک و  غالبا  هدش  لزان  وت  رب  تراگدرورپ  بناج  زا  هچنآ  هداتسرف ! يا  : � دنوادخ مالک  نیا  و 
ره دومرف : یلع �  ترـضح  هرابرد ي  ص )  ) ادخ لوسر  هک  دوب  تهج  نیا  زا  و  . � دراد یم  هاگن  مدرم  دنزگ ]  ] زا ار  وت  ادـخ  و  يا ،
وا اب  هک  سک  ره  اب  نک  ینمـشد  دـنک و  یتسود  وا  اب  هک  سک  ره  اب  نک  یتسود  ایادـخ  تسوا ، يالوم  یلع  مدوب  ـالوم  نم  ار  هک 

دراد و تسود  ار  وا  سک  ره  راد  تسود  دراذـگاو و  ار  وا  هک  ره  راذـگاو  دـنک و  يرای  ار  وا  سک  ره  نک  يراـی  دـنک و  ینمـشد 
ْمُکَْنَیب َو ِیْنَیب َو  ًادیِهَش  ِهَّللِاب  یفَک  ُْلق  : » ِهَّللا ِلْوَق  ْنَع  ِهَّللا �  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  َهَلَْظنَح  ِْنب  َرَمُع  ْنَع  .دراد  نمشد  ار  وا  سک  ره  راد  نمـشد 

ِِهتَِمتاَخ َیلِإ  ِِهتَِحتاَف  ْنِم  ِباَتِْکلا  ِیف  ْیَـش ٍء  ُّلُک  َُکبْـسَح : َلاَق : ِباَتِْکلا  َنِم  ُهَهاَبْـشَأ  اَذَـه َو  ُعَّبَتَتَأ  ِینآَر  اَّمَلَف  ِباـتِْکلا ،» ُْملِع  ُهَدـْنِع  ْنَم 
 . ِِهب َِینُع  ِهَِّمئَْألا  ِیف  َوُهَف  اَذَه  ُْلثِم 

ملع هک  یـسک  نآ  ادخ و  تداهـش  وگب : � مدیـسرپ : دـنوادخ  شیامرف  نیا  هرابرد ي  قداص �  ترـضح  زا  دـیوگ : هلظنح  نب  رمع 
متـسه نآرق  زا  نآ  هیبش  تایآ  هیآ و  نیا  لابندـب  هک  دـندید  ترـضح  هک  نیمه  ، � تـسا یفاک  امـش  نم و  نایم  تسوا  دزن  باتک 

ّربدت راک و  زا  فده  .دنتـسه  ناماما  نآ ، زا  دارم  تسا  هیآ  نیا  دننام  نآرق  ياهتنا  ات  ادـتبا  زا  هچنآ  ره  هک  سب  نیمه  ارت  دـندومرف :
، یـشایعلا ریـسفت  .نآرق . ----------------  تایآ  هب  لالدتـسا  اب  تسا  تایاور  نیا  نومـضم  تاـبثا  هعومجم ، نیا  رد  ینآرق 

ص9. ج1 ،

ص129. ص ،)  ) یفطصملا هراشب  . 

ص9. ج1 ، یشایعلا ، ریسفت  . 

ترتع طسوت  تیاده 

هراشا

هدش و دنمرهب  یلاعتقح  میقتـسم  تیادـه  زا  دوش ، یم  قلخ  ییاوشیپ  تماما و  بصنم  راد  هدـهع  ّقح ، ترـضح  يوس  زا  هک  یـسک 
.دنوش رادروخرب  یهلا  تیاده  زا  وا ، قیرط  زا  یتسیاب  نارگید  ددرگ و  یم  قلخ  رگتیاده  دوخ 

(90/138/ ماعنأ « ) ْهِدَْتقا ُمُهادُِهبَف  ُهَّللا  يَدَه  َنیذَّلا  َِکئلوُأ  »

«. نک ادتقا  نانآ  تیاده  هب  سپ  هدرک ، ناشتیاده  ادخ  هک  دنتسه  یناسک  نانآ  »

ِیف ُهَّللا  َلاَق  َنیِذَّلا  َنِم  اَنَأ  ِّجَْـحلا :] ِنَع  َُهلَأَْسَِیل  ِْهَیلِإ  َلَْبقَأ  ٍلُـجَِرل  َلاَـق  ُهَّنَأ  ، ] ٍدَّمَُحم � ِْنب  ِرَفْعَج  ْنَـع  اَضِّرلا �  ِنَع  ٍلاَـلِه  ِْنب  ِساَّبَْعلا  ِنَع 
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 . َُهلَأَس اَم  ِعیِمَج  ْنَع  ُهَأَْبنَأَف  ُلُجَّرلا  َُهلَأَسَف  َْتئِش ، اَّمَع  ْلَس  ْهِدَْتقا ،» ُمُهادُِهبَف  ُهَّللا  يَدَه  َنیِذَّلا  َِکئلوُأ  : » ِِهباَتِک

[ دـسرپب جـح  هرابرد ي  اـت  دـمآ  ناـشیا  دزن  هک  يدرم  هب   ] قداـص � ترـضح  هدرک : تیاور  اضر �  ترـضح  زا  لـاله  نب  ساـبع 
، هدرک ناشتیاده  ادخ  هک  دنتـسه  یناسک  نانآ  : » دیامرف یم  اهنآ  هرابرد ي  شباتک  رد  دنوادخ  هک  متـسه  یناسک  زا  نم  دـندومرف :

.دنداد باوج  ار  همه  ترضح  دیسرپ و  ار  شتالاؤس  درم  نآ  هاگنآ  .سرپب  یلیام  هچ  ره  نونکا  نک ،» ادتقا  نانآ  تیاده  هب  سپ 

يالاو حیحـص و  فراعم  هب  نتفای  هر  يارب  تما  هدـش و  هتفگ  نخـس  ع )  ) تیبلها يرگتیادـه  نأش  زا  يرایـسب ، تایاور  تایآ و  رد 
ناناملسم شعماج ، تاملک  رد  ص )  ) مرکا ربمایپ  رگید  يوس  زا  شباتک و  رد  ادخ  ییوس  زا  .دنا  هدش  هداد  عاجرا  ناشیا  هب  مالسا ،

نییبت ار  تاـیاور  تاـیآ و  نیا  زین ، تیبلها  دوخ  رگید ، يوس  زا  دـنا و  هداد  عاـجرا  ع )  ) تیبلها هب  تیادـه ، زا  يرادروخرب  يارب  ار 
.دنا هتفگ  نخس  يرگتیاده  زا  نآ ، عبت  هب  هدرک و 

اب هیآ ، ره  لیذ  رد  هدرک و  رکذ  تسا  دوهـشم  اهنآ  رد  تیـصوصخ  نیا  هک  ار  میرک  نآرق  زا  یتاـیآ  ادـخ  يراـی  هب  تمـسق  نیا  رد 
: مینک یم  نایب  ار  هیآ  نآ  قادصم  دوصقم و  تایاور ، تایآ و  زا  هدافتسا 

مود لوا و  هیا 

مود لوا و  هیآ ي 

یخرب بوقعی و  قاحـسا و  میهاربا و  تارـضح  نوچمه  ناربمایپ  زا  یخرب  تماما  هرابرد ي  لاـعتم  دـنوادخ  هک  نآرق  زا  یتاـیآ  رد 
يا هلمج  همئا  هملک ي  زا  سپ  هلـصافالب  هدومرف ، همئا  هب  ریبعت  ناشیا  زا  دروم  ود  رد  و  هتفگ ، نخـس  لیئارـسا  ینب  ناربمایپ  زا  رگید 

هدروآ ماما  ناونع  هب  ناشیا  يارب  دنوادخ  هک  یفـصو  .دشاب  یم  اهناسنا  اب  هطبار ي  رد  همئا  تیـصوصخ  نیرتمهم  رگنایب  هک  هدروآ 
: تسا ع )  ) همئا يرگتیاده  فصو  هتشاد ، مدقم  فاصوا  همه ي  رب  ارنآ  و 

(73/328/ ءایبنا « ) َنیِدباع اَنل  اُوناک  ِهاکَّزلا َو  َءاتیإ  ِهالَّصلا َو  َماقِإ  ِتاْریَْخلا َو  َلِْعف  ْمِْهَیلِإ  اْنیَحْوَأ  انِْرمَِأب َو  َنوُدْهَی  ًهَِّمئَأ  ْمُهاْنلَعَج  «َو 

ار تاکز  يادا  زامن و  نتـشاد  اپرب  کین و  ياهراک  ماجنا  ناشیا  هب  دندرک و  یم  تیاده  ام  رما  هب  هک  میداد  رارق  یناماما  ار  اهنآ  «و 
«. دندوب ام  هدنتسرپ  نانآ  میدرک و  یحو 

(24/417/ هدجس « ) َنُوِنقُوی اِنتایِآب  اُوناک  اوُرَبَص َو  اََّمل  انِْرمَِأب  َنوُدْهَی  ًهَِّمئَأ  ْمُْهنِم  اْنلَعَج  «َو 

«. دنتشاد نیقی  ام  تایآ  هب  دندرک و  ییابیکش  هک  ورنآ  زا  دندرک ، یم  تیاده  ام  رما  هب  هک  میداد  رارق  یناماما  اهنآ  زا  »

هک تسا  يریبعت  نیمه  تسا ، تما  اب  هطبار ي  رد  وا  نأش  نیرتمهم  رگنایب  ماما و  فرعم  هک  یتیـصوصخ  ماما ، یلـصا  تیـصوصخ 
«. ادخ رما  هب  تیاده  : » تسا هدش  رکذ  هیآ  ود  نیا  رد 

؟ ود ره  ای  ینیوکت و  رما  ای  تسا  رظن  دروم  یعیرشت  رما  ایآ  تسیچ ؟ ادخ  رما  هب  تیاده  زا  دوصقم 
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ادخ یعیرشت  رما  هب  تیاده  . 1

هراشا

دنوادخ یعیرشت  تاراوتسد  رماوا و  هرابرد ي  روبزم ، تایآ  زا  يددعتم  دراوم  رد  تسا و  هدمآ  نآرق  هیآ ي  رد 227  رما »  » هدام ي
: تسادخ یگدنب  تیدوبع و  مه  نآ  تسا ، رما  کی  هب  شتشگزاب  یهلا  تاروتسد  یعیرشت و  رماوا  مامت  .تسا  هدش  لامعتسا 

(40/240/ فسوی « ) َنوُمَْلعَی ِساَّنلا ال  َرَثْکَأ  َّنِکل  ُمِّیَْقلا َو  ُنیِّدلا  َِکلذ  ُهاَّیِإ  َّالِإ  اوُُدبْعَت  َّالَأ  َرَمَأ  ِهَِّلل  َّالِإ  ُمْکُْحلا  ِنِإ  »

«. دنناد یمن  مدرم  رتشیب  یلو  اجرباپ  نییآ  تسا  نیا  دیتسرپن ! ار  وا  زا  ریغ  هک  هداد  نامرف  تسادخ  نآ  زا  اهنت  مکح  »

(36/254/ دعر « ) ِبآَم ِْهَیلِإ  اوُعْدَأ َو  ِْهَیلِإ  ِِهب  َكِرْشُأ  َهَّللا َو ال  َُدبْعَأ  ْنَأ  ُتِْرمُأ  امَّنِإ  ُْلق  »

«. تسوا يوسب  متشگزاب  منک و  یم  توعد  وا  يوسب  .موشن  لئاق  وا  يارب  یکیرش  متسرپب و  ار  ادخ  مرومأم  طقف  نم  وگب : »

(5/598/ هنیب « ) ِهَمِّیَْقلا ُنید  َِکلذ  َهاکَّزلا َو  اُوتُْؤی  َهالَّصلا َو  اوُمیُقی  َءافَنُح َو  َنیِّدلا  َُهل  َنیِصلُْخم  َهَّللا  اوُُدبْعَِیل  َّالِإ  اوُِرمُأ  ام  «َو 

دیحوت هب  كرش  زا  دننک و  صلاخ  وا  يارب  ار  دوخ  نید  هک  یلاح  رد  دنتسرپب  ار  ادخ  هکنیا  زج  دوب  هدشن  هداد  يروتـسد  اهنآ  هب  «و 
«. رادیاپ میقتسم و  نییآ  تسا  نیا  و  دنزادرپب ، ار  تاکز  دنراد و  اپرب  ار  زامن  دندرگزاب ،

--------------
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-------------

دوشن هتفرگ  وا  ياتمه  يدحا  ادخ  یگدنب  هار  رد  هکنیا  هب  دندرگ ، یم  زاب  ادخ  یگدنب  تیدوبع و  هب  یهلا  تاروتـسد  رماوا و  مامت 
تیدوبع و ریـسم  رد  دـهاوخب  یـسک  رگا  اذـل  دـنهار  نیا  ناـیداه  ع )  ) تیبلها .تسادـخ  راوتـسا  اـجرباپ و  مّیَق و  نید  ناـمه  نیا  و 
تیادـه و ناشراک  ناشیا  .دریذـپب  ار  نآ  هداد و  رارق  ع )  ) تیبلها تیادـه  ضرعم  رد  ار  دوخ  یتسیاـب  درادرب  یماـگ  ادـخ  یگدـنب 

: دنهد یمن  تلاخد  ار  يرگید  رما  يا  هرذ  تسادخ و  رما  هب  مدرم  ندش  نومنهر 

ًهَِّمئَأ ْمُهاْنلَعَج  َو  : » َیلاَعَت َكَراَبَت َو  ُهَّللا  َلاَق  ِناَماَمِإ ؛ َّلَج  َّزَع َو  ِهَّللا  ِباَـتِک  ِیف  َهَِّمئَأـْلا  َّنِإ  َلاَـق : ِهَّللا �  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍدـْیَز  ِْنب  َهَْحلَط  ْنَع 
« ِراَّنلا َیلِإ  َنوُعْدَـی  ًهَِّمئَأ  ْمُهاـْنلَعَج  َو  : » َلاَـق .ْمِهِمْکُح  َلـْبَق  ِهَّللا  َمْکُح  ْمِهِْرمَأ َو  َلـْبَق  ِهَّللا  َْرمَأ  َنُومِّدَُـقی  ِساَّنلا ، ِْرمَأـِب  اـَل  اـنِْرمَِأب » َنوُدـْهَی 
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 . لَج َّزَع َو  ِهَّللا  ِباَتِک  ِیف  اَم  َفاَلِخ  ْمِِهئاَوْهَِأب  َنوُذُخْأَی  ِهَّللا َو  ِمْکُح  َْلبَق  ْمُهَمْکُح  ِهَّللا َو  ِْرمَأ  َْلبَق  ْمُهَْرمَأ  َنُومِّدَُقی 

: دنا هتسد  ود    يادخ باتک  رد  همئا  دندومرف : قداص �  ترضح  دیوگ : دیز  رسپ  هحلط 

مدرم و رما  رب  ار  ادخ  رما  مدرم ، رما  هب  هن  دننک » یم  تیاده  ام  رما  هب  هک  میداد  رارق  یناماما  ار  اهنآ  و  : » دـیامرف یم  لاعتم  دـنوادخ 
.دنراد یم  مدقم  مدرم  مکح  رب  ار  ادخ  مکح 

مکح رب  ار  مدرم  مکح  رما و  هک  دنا  یناسک  ناشیا  دـننک » یم  توعد  شتآ  يوسب  هک  میداد  رارق  یناماما  ار  اهنآ  : » تسا هدومرف  و 
.دننک یم  راتفر  شیوخ  سوه  يوه و  قبط  تسا ،   يادخ باتک  رد  هچنآ  فالخ  رب  دنراد و  یم  مّدقم  ادخ 

میهاربا � ترـضح  لوق  زا  لاعتم  دـنوادخ  هک  ناـنچ  .تسا  هار  نیا  اـب  لـماک  ییانـشآ  یگدـنب ، هار  هب  تیادـه  ّکـفنیال  همزـال ي 
: تفگ شیومع  هب  هک  هدومرف 

(43/308/ میرم « ) ایِوَس ًاطارِص  َكِدْهَأ  ینِْعبَّتاَف  َِکتْأَی  َْمل  ام  ِْملِْعلا  َنِم  ینَئاج  ْدَق  یِّنِإ  َِتبَأ  ای  »

«. منک تیاده  تسار  یهار  هب  ار  وت  ات  نک  يوریپ  نم  زا  سپ ، تسا ، هدماین  وت  يارب  هک  هدمآ  نم  يارب  یملع  ردپ ! يا  »

ماـمت هب  ـالماک  دوـخ  ناـشیا  هک  تسنیا  شا  همزـال  دـندرگ  یم  نوـمنهر  یهلا  تاروتـسد  رماوا و  هب  ار  ناـنمؤم  ع )  ) تیبـلها هکنیا 
رد نآ  قیداصم  دراوم و  لیـصفت ، هب  مه  هدش و  حرطم  تایاور  رد  لمجم  تروص  هب  مه  بلطم  نیا  .دنـشاب  فقاو  ادخ  تاروتـسد 

: تسا دوجوم  تایاور 

یِّبَر ُهَسَرَغ  ٍبیِـضَِقب  َکَّسَمَتَی  یِّبَر َو  اَهِینَدَـعَو  ِیتَّلا  َهَّنَْجلا  َلُخْدَـی  ِیتَتیِم َو  َتوُمَی  ِیتاَیَح َو  اَـیْحَی  ْنَأ  ُهَّرَـس  ْنَم  ص :)  ) ِهَّللا ُلوُسَر  َلاَـق 
اَلَف يًدُـه  ِبَاب  ْنِم  ْمُکَنوُجِرُْخی  َال  ٍلاَلَـض َو  ِبَاب  ِیف  ْمُکَنُولِخْدـُی  َال  ْمُهَّنِإَـف  ِهِدـَْعب ، ْنِم  ُهَءاَیِـصْوَأ  ٍِبلاَـط � َو  ِیبَأ  َْنب  َِّیلَع  َّلَوَتَْیلَف  ِهِدَِـیب 

 . ْمُْکنِم ُمَلْعَأ  ْمُهَّنِإَف  ْمُهوُمِّلَُعت 

هداد هدعو  ارم  ادخ  هک  یتشهب  رد  دریمب و  نم  نوچ  دنک و  یگدنز  نم  نوچ  هک  دیآ  شوخ  ار  هک  ره  دندومرف : ص )  ) ادـخ لوسر 
، دنک تعاطا  ار  شنانیشناج  بلاط � و  یبا  نب  یلع  دیاب  دزیوآ ، تسد  هتشاک  دوخ  تسد  هب  مراگدرورپ  هک  يا  هخاش  هب  دیآرد و 

.دنرتاناد امش  زا  اهنآ  هک  دیهدن  دای  ناشیا  هب  امش  دننکن ، جراخ  تیاده  زا  دنرواین و  رد  یهارمگ  هب  ار  امش  اهنآ  اریز 

-----------------

ص216. ج1 ، یفاکلا ،  . 1

ص209. ج1 ، یفاکلا ،  . 2

سایق هب  التبا  تیاده و  زا  يرود 
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دهاوخن ار  دوخ  ینید  فیلکت  دنکن  يوریپ  ناشیا  ملع  زا  دریذپن و  ار  ع )  ) تیبلها یعیرـشت  تیاده  ادـخ  یگدـنب  هار  رد  هک  یـسک 
راچد درک و  دهاوخ  يوریپ  نارگید  سفن  ياوه  رظن و  ای  شـسفن و  ياوه  زا  دوخ و  رظن  زا  راچان  شنید  هب  لمع  يارب  اذل  .تسناد 

: دش دهاوخ  یهارمگ 

(50/391/ صصق « ) َنیِملاَّظلا َمْوَْقلا  يِدْهَی  َهَّللا ال  َّنِإ  ِهَّللا  َنِم  ًيدُه  ِْریَِغب  ُهاوَه  َعَبَّتا  ِنَّمِم  ُّلَضَأ  ْنَم  «َو 

ار ناراکمتـس  هورگ  ادخ  انامه  دـنک ؟ يوریپ  دـنوادخ  يوس  زا  یتیادـه  نودـب  شـسفن  ياوه  زا  هک  یـسک  زا  رت  هارمگ  تسیک  «و 
«. دنک یمن  تیاده 

َذَخَّتا ِنَم  ِینْعَی  َلاَـق : ِهَّللا » َنِم  ًيدُـه  ِْریَِغب  ُهاوَه  َعَبَّتا  ِنَّمِم  ُّلَـضَأ  ْنَم  َو  : » َّلَـج َّزَع َو  ِهَّللا  ِلْوَق  ِیف  ِنَسَْحلا �  ِیبَأ  ْنَع  ٍرْـصَن  ِیبَأ  ِْنبا  ِنَع 
 . يَدُْهلا ِهَِّمئَأ  ْنِم  ٍماَمِإ  ِْریَِغب  ُهَیْأَر  ُهَنیِد 

------------------

یکرتشم تلع  ياراد  ود  ره  هدـننک ، سایق  رظن  هب  هک  يرگید  عوضوم  مکح  هب  یعوضوم  ندومن  موکحم  زا  تسا  ترابع  سایق  . 3
ناشدوخ يارب  هک  ار  يرگید  تاعوضوم  دروخ ، یمرب  دـناد  یمن  نآ  رد  ار  عرـش  مکح  هک  يدروم  هب  یتقو  هدـننک  سایق  .دنتـسه 
عوضوم مکح  دناوتب  هکنیا  يارب  هاگنآ  دنک ، یم  ادیپ  دشاب  لوا  عوضوم  هیبش  هک  ار  یعوضوم  دـنک و  یم  یـسررب  دـنراد  یماکحا 

زین لوا  عوضوم  رد  ار  تلع  نآ  نوچ  دریگ و  یم  رظن  رد  ار  یتـلع  مود ، عوضوم  مکح  يارب  دـهد ، تیارـس  لوا  عوضوم  هب  ار  مود 
ار مود  عوضوم  هک  یتـلع  ناـمه  نوچ  دـشاب ، مود  عوضوم  مکح  هب  موـکحم  زین  لوا  عوـضوم  دـیاب  هک  دریگ  یم  هجیتـن  دـنیب ، یم 

بلاـغ یعقاو  تلع  هک  تسنیا  دراد  دوجو  اـجنیا  رد  هک  يرطخ  .دراد  دوجو  زین  لوا  عوضوم  رد  تسا ، هدوـمن  یمکح  هب  موـکحم 
.دشارتب ادخ  مکح  لباقم  رد  یمکح  شسایق ، اب  تسا  نکمم  اذل  تسین و  نشور  عراش  ریغ  يارب  ماکحا 

--------------------

ار دوخ  یـصخش  يأر  هک  تسا  یـسک  دوصقم  دـندومرف : روکذـم  هیآ ي  هراـبرد ي  هک  هدرک  تیاور  مظاک �  ترـضح  زا  یطنزب 
.دنک يوریپ  يده  همئا ي  زا  یماما  يربهر  زا  هکنیا  نودب  دهد  یم  رارق  تناید  یگدنب و  كالم 

« : ًّالاَض َناَک  اًِملْسُم َو  َناَک  : » دندومرف تسین  انـشآ  تماما  تیالو و  اب  هک  یناملـسم  هرابرد ي  قداص �  ترـضح  هک  تسورنیا  زا  و 
.هارمگ تسا و  ناملسم  یسک  نینچ 

لزان شباتک  رد  هتشاد  زاین  نادب  تمایق  زور  ات  تما  هک  ار  يزیچ  ره  هدرک و  لماک  ار  شنید  هدومرف  دوخ  هک  نانچ  لاعتم  دنوادخ 
(. 89/277/ لحن /38/132 و  ماعنا /3/107 و  هدئام  ) تسا هدرکن  راذگورف  ار  يزیچ  چیه  هدرک و  نییبت  شلوسر  يارب  هدومرف و 

يوگخساپ دناوتب  ینامز  ره  رد  طیارش و  ره  رد  مالسا  هک  هدش  بجوم  هتـشگ و  نآ  ندش  لماک  بجوم  هک  مالـسا  نکر  نیرتمهم 
.تسا ع )  ) تیبلها تماما  هلأسم ي  دشاب ، تما  زاین 
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میهاوخ نخس  نآ  عبانم  ناشیا و  ملع  هوجو  هرابرد ي  درک  میهاوخ  یسررب  ار  ع )  ) تیبلها ملع  تیصوصخ  هک  یتمسق  رد  هللا  ءاشنا 
ع)  ) تیبـلها دزن  دـنجاتحم  نادـب  تماـیق  زور  اـت  تما  هچنآ  ملع  میئوگ : یم  ـالامجا  نونکا  .مینک  یم  رکذ  زین  ارنآ  لـئالد  تفگ و 

درادن قح  یـسک  اذـل  .تسا  دوجوم  ماما  دزن  شمکح  هکنیا  رگم  دـنبای  زاین  نادـب  ناگدـنیآ  هک  تسین  یبلطم  مکح و  چـیه  .تسا 
ارف ناشیا  زا  ار  دوخ  هفیظو ي  فیلکت و  هک  دـنفلکم  تما  .دـهد  تلاخد  یهلا  ماکحا  تاروتـسد  رد  نید و  رد  ار  دوخ  رظن  يأر و 

.دنریذپب ار  ناشیا  تیاده  دنهد و  رارق  ناشیا  تیاده  ضرعم  رد  ار  دوخ  رگید  ریبعت  هب  دنریگ و 

نینچ ور  هلابند  ای  دوش و  یم  نید  ماکحا  رد  سایق  راچد  هفینحوبا  لاثما  نوچمه  هک  تسا  نیا  ای  دریذپن  ار  ماما  تیاده  یـسک  رگا 
: ددرگ یم  یناسک 

َْملِْعلا ِهْقِْفلا َو  َعیِمَج  اُوتوُأ  ْدَـق  ْمُهَّنَأ  ُءاَهَُقف َو  ُءاَمَلُع  ْمُهَّنَأ  َنوُعَّدَـی  َنیِذَّلا  ِءَالُؤَه  ُّنُظَی  َلاَـق :]  ] ِهَّللا � ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍراَّمَع  ِْنب  ِقاَحْـسِإ  ْنَع 
ص)  ) ِهَّللا ِلوُسَر  ِْملِع  ُّلُک  َْسَیل  َو  ُهوُظِفَح ، ُهوُِملَع َو  َو  ص )  ) ِهَّللا ِلوُسَر  ْنَع  ْمَُهل  َِکلَذ  َّحَص  ِْهَیلِإ َو  ُهَّمُْألا  ِهِذَـه  ُجاَتْحَی  اَّمِم  ِنیِّدـلا  ِیف 

َنُولَأُْسیَف ْمِْهیَلَع  ُدِرَی  ْدَـق  ِماَکْحَْألا  ِماَرَْحلا َو  ِلاَلَْحلا َو  َنِم  ْیَّشلا َء  َّنَأ  َِکلَذ  َو  ُهُوفَرَع ، َال  َو  ص )  ) ِهَّللا ِلوُسَر  ْنَع  ْمِْهَیلِإ  َراَص  اـَل  ُهوُِملَع َو 
َنُوبیُِجی اَـلَف  اُولَأُْـسی  ْنَأ  َنوُهَرْکَی  ِلـْهَْجلا َو  َیلِإ  ُساَّنلا  ُمُهَبِْـسنَی  ْنَأ  َنُویْحَتْـسَی  َو  ص )  ) ِهَّللا ِلوُسَر  ْنَع  ٌَرثَأ  ِهِیف  ْمُهَدـْنِع  ُنوُـکَی  اَـلَف  ُْهنَع 

ِهَّللا ُلوُسَر  َلاَق  ْدَـق  ِعَدـِْبلِاب َو  َهَّللا  اُوناَد  َراَثْآلا َو  اوُکَرَت  ِهَّللا  ِنیِد  ِیف  َساَیِْقلا  َْيأَّرلا َو  اُولَمْعَتْـسا  َِکلَذـِلَف  ِِهنِدـْعَم  ْنِم  َْملِْعلا  ُساَّنلا  َبَلَطَف 
ِهَّللا َو َیلِإ  ُهوُّدَر  ص )  ) ِهَّللا ِلوُسَر  ْنَع  ٌَرثَأ  ِهِیف  ْمُهَْدنِع  ْنُکَی  ْمَلَف  ِهَّللا  ِنیِد  ْنِم  ْیَش ٍء  ْنَع  اُوِلئُـس  ْذِإ  ْمُهَّنَأ  ْوَلَف  ٌَهلاَلَـض » ٍهَعِْدب  ُّلُک  (: » (ص

( . ص  ) ٍدَّمَُحم ِلآ  ْنِم  ْمُْهنِم  ُهَنوُِطْبنَتْسَی  َنیِذَّلا  ُهَِملََعل  ْمُْهنِم  ِْرمَْألا  ِیلوُأ  یلِإ  ِلوُسَّرلا َو  َیلِإ 

تما هک  نید  شناد  هقف و  مامت  دنا و  هیقف  ملاع و  دننک  یم  اعدا  اهنآ  دندومرف : هک  هدرک  تیاور  قداص �  ماما  زا  رامع  نب  قاحسا 
هدرک رب  زا  هتـسناد و  ارنآ  ناشیا  هدیـسر و  ناشیا  هب  یتسرد  هب  ص )  ) ادخ لوسر  زا  اهنیا  مامت  و  هدش ، هداد  اهنآ  هب  دندنمزاین  نادـب 

لالح و زا  يزیچ  هاگ  ورنیا  زا  .هدیسرن و  ناشیا  هب  ترـضح  نآ  زا  دنناد و  یمن  ار  ادخ  لوسر  ملع  همه ي  ناشیا  هکنآ  لاح  و  دنا !
نآ هرابرد ي  ادـخ  لوسر  زا  هک  یتیاور  هکدـنوش  یم  عقاو  شـسرپ  دروم  نآ  هرابرد ي  دوش و  یم  هضرع  ناشیا  رب  ماکحا  مارح و 

رارق شسرپ  دروم  یتقو  هک  دندنسپ  یمن  و  دنهد ، تبسن  ینادان  هب  ار  نانآ  مدرم  ادابم  هک  دنـشک  یم  تلاجخ  تسین ، ناشدزن  دشاب 
ار تایاور  دنتفرگ و  راکب  ادخ  نید  رد  ار  دوخ  سایق  رظن و  ورنیا  زا  دنیوجب ؛ شندعم  زا  ار  ملع  مدرم  ات  دـنهدن  یباوج  دـنریگ  یم 

سپ تسا .» یهارمگ  يروآون  تعدب و  ره  : » هدومرف ص )  ) ادـخ لوسر  هکنیا  اب  دـندیتسرپ ، اه  يروآون  اب  ار  ادـخ  دـندرک و  كرت 
ناشیا دزن  نآ  هرابرد ي  ص )  ) ادـخ لوسر  زا  یتیاور  هک  دـش  یم  شـسرپ  ناشیا  زا  ادـخ  نید  زا  يزیچ  هراـبرد ي  هک  هاـگنآ  رگا 

دنراد طابنتـسا  تردق  هک  ص )  ) دمحم لآ  دنتـشاد ، یم  هضرع  ناشرمالا  اولوا  و  ص )  ) ادخ لوسر  ادـخ و  هب  ار  شـسرپ  نآ  دوبن ،
ِءاَرْآلا ِهَِصقاَّنلا َو  ِلوُقُْعلِاب  ُباَُصی  َال  َّلَج  َّزَع َو  ِهَّللا  َنیِد  َّنِإ  ِْنیَسُْحلا � : ُْنب  ُِّیلَع  َلاَق  دنتفگ .) یم  ناشیا  هب  و   ) دیمهف ار  بلطم  تقیقح 
ِْيأَّرلا ِساَیِْقلِاب َو  ُلَمْعَی  َناَک  ْنَم  َو  َيِدُه ، اَِنب  يَدَْتقا  ِنَم  َو  َِملَـس ، اََنل  َمَّلَـس  ْنَمَف  ِمِیلْـسَّتلِاب ، اَّلِإ  ُباَُصی  َال  ِهَدِـساَْفلا َو  ِسِییاَقَْملا  ِهَلِطاَْبلا َو 

 . َکَلَه

دوش و یمن  كرد  دـساف  ياهـسایق  لطاب و  تارظن  اب  صقان و  ياهلقع  اب    يادخ نید  انامه  دـندومرف : نیسحلا �  نب  یلع  ترضح 
دبای تیاده  دنک  ادتقا  ام  هب  سک  ره  دنام و  ملاس  دوش  میلست  ام  لباقم  رد  سک  ره  سپ  .تفای  تسد  نادب  ناوت  یمن  میلـست  اب  زج 
اَنْهُِّقف َكاَِدف ، ُْتلِعُج  یَـسُوم � : ِنَسَْحلا  ِیبَِأل  ُْتُلق  َلاَق : ٍمیِکَح  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  .ددرگ  دوبان  دـنک  لمع  شرظن  ساـیق و  هب  سک  ره  و 
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ُهُرُـضْحَی َُهلَأْسَْملا َو  ُهُرُـضْحَت  ُهَبِحاَص ، ٌلُجَر  ُلَأْسَی  اَم  ِسِلْجَْملا  ِیف  ُنوُکََتل  اَّنِم  َهَعاَمَْجلا  َّنِإ  یَّتَح  ِساَّنلا  ِنَع  ْمُِکب  ُهَّللا  اَناَنْغَأ  ِنیِّدلا َو  ِیف 
اَنُرُـضْحَی َو اَم  ِنَسْحَأ  َیلِإ  اَنْرَظَنَف  ْیَـش ٌء  َِکئَابآ  ْنَع  َال  َْکنَع َو  ِهِیف  اَِنتْأَی  َْمل  ْیَّشلا ُء  اَْنیَلَع  َدَرَو  اَمَّبُرَف  .ْمُِکب  اَْـنیَلَع  ُهَّللا  َّنَم  اَـمِیف  اَُـهباَوَج 

ُهَّللا َنََعل  َلاَق : َُّمث  َلاَق : ٍمیِکَح ، َْنبا  اَی  َکَلَه  ْنَم  َکَلَه  ِهَّللا  َِکلَذ َو  ِیف  َتاَْهیَه ! َتاَْهیَه  َلاَقَف : .ِِهب  ُذُخْأَنَف  ْمُْکنَع  اَنَءاَج  اَِمل  ِءاَیْـشَْألا  ِقَفْوَأ 
 . -- ِساَیِْقلا ِیف  ِیل  َصِّخَُری  ْنَأ  اَّلِإ  ُتْدَرَأ  اَم  ِهَّللا  َو  ِمَکَْحلا : ِْنب  ِماَشِِهل  ٍمیِکَح  ُْنب  ُدَّمَُحم  َلاَق  ُْتُلق .» ٌِّیلَع َو  َلاَق  : » ُلوُقَی َناَک  َهَفِینَح  َابَأ 

-----------------------

ص374. ج1 ، یفاکلا ، . 

ص24. ج2 ، یفاکلا ، . 

ص259. صاصتخالا ، . 

ص324. ج1 ، نیدلا ، لامک  . 

ص56. ج1 ، یفاکلا ، . 

دنمـشناد نید  رد  ام  مدرگ ، تیادف  مدرک : ضرع  مظاک �  ماما  هب  دیوگ : میکح  نب  دـمحم  -------------------------- 
نآ اریز  دسرپن ، يزیچ  شقیفر  زا  یـسک  میـشاب  یـسلجم  رد  ام  زا  یعمج  نوچ  هک  اجنآ  ات  درک  زاین  یب  مدرم  زا  ار  ام  ادخ  میدش و 
یم شیپ  ام  يارب  یبلطم  یهاگ  اما  هداهن ، ام  رب  امـش  تکرب  زا  ادـخ  هک  یتنم  هطـساو  هب  نیا  .دراد و  رطاـخ  رد  ار  شباوج  هلأـسم و 

رابخا و اب  دـسر و  یم  ناـمرظن  هب  هک  ار  یباوج  نیرتهب  اـم  سپ  هدیـسرن ، اـم  هب  ینخـس  نآ  هراـبرد ي  تناردـپ  امـش و  زا  هک  دـیآ 
.مینک یم  باختنا  تسا  رتراگزاس  مه  امش  تایاور 

رـسپ يا  دش  كاله  هار  نیمه  زا  دـش  كاله  هک  ره  ادـخ  هب  تقیقح ! زا  هار  نیا  تسا  رود  هچ  تسا ، رود  هچ  دـندومرف : ترـضح 
! میوگ نینچ  نم  تفگ و  نانچ  یلع  تفگ : یم  هک  ار  هفینح  وبا  دنک  تنعل  ادخ  دندومرف : هاگنآ  میکح ،

َُسنُوی ْنَع  .دهدب  نم  هب  ار  سایق  هزاجا ي  هکنیا  زج  متـشادن  يدوصقم  نخـس  نیا  زا  نم  ادـخ  هب  تفگ : ماشه  هب  میکح  نبا  سپس 
َكَرَت ْنَم  َکَلَه َو  ِِهیْأَِرب  َرَظَن  ْنَم  ًاعِدَْـتبُم  َّنَنوُکَت  َال  ُُسنُوی  اَی  َلاَقَف : َهَّللا ؟ ُدِّحَوُأ  اَِـمب  ِلَّوَْألا � : ِنَسَْحلا  ِیبَِأل  ُْتُلق  َلاَق : ِنَمْحَّرلا  ِدـْبَع  ِْنب 

 . رَفَک ِهِِّیبَن  َلْوَق  ِهَّللا َو  َباَتِک  َكَرَت  ْنَم  َّلَض َو  ص )  ) ِهِِّیبَن ِْتَیب  َلْهَأ 

؟ متسرپ یگناگی  هب  ار  ادخ  هنوگچ  مدرک : ضرع  مظاک �  ماما  هب  دیوگ : نمحرلادبع  نب  سنوی 

ار شربمایپ  تیبلها  هک  ره  دوش و  كاله  دنک  دراو  نید  رد  ار  شرظن  يأر و  هک  یـسک  شابم ؛ رازگ  تعدـب  سنوی ! يا  دـندومرف :
َابَأ ُْتلَأَس  َلاَق : یَـسیِع  ِْنب  َناَْمثُع  ْنَع  .ددرگ  رفاک  دـنک  اهر  ار  شربماـیپ  راـتفگ  نآرق و  هک  یـسک  ددرگ و  هارمگ  دـنک  اـهر  (ص )

 . مَّرَح َْفیَک  َّلَحَأ َو  َْفیَک  ُلَأُْسی  َال  َهَّللا  َّنِإ  َساَیِْقلا ؟ ْمَُکل َو  اَم  َلاَقَف : ِساَیِْقلا ، ِنَع  یَسُوم �  ِنَسَْحلا 

شسرپ ادخ  زا  راکچ !؟ سایق  اب  ار  امش  دندومرف : .مدیـسرپ  سایق  هب  عجار  رفعج �  نب  یسوم  ترضح  زا  دیوگ : یـسیع  نب  نامثع 
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.تسا هدرک  مارح  هنوگچ  لالح و  هنوگچ  دوشن 

-------------------

ص56. ج1 ، یفاکلا ،  . 1

ص56. ج1 ، یفاکلا ، . 2

ات 323 و ص382 و ص321  ج4 ، قحلا ، قاقحإ  ر ك : تنس : لها  بتک  رد  تیاور  نیا  قرط  اهدنس و  زا  یخرب  هلاطم ي  يارب   . 3
تواضق رما  رد  ترضح  نآ  ملع  اب  رتشیب  ییانشآ  يارب  و  ات 160 . ص155  ص409 و 410 و ج22 ، ات 374 و ج20 ، ص366  ج15 ،

ات 86 ص34  ج8 ، قحلا ، قاقحإ  ر ك : هدش : تیاور  زین  تنس  لها  بتک  رد  هک  ترضح  نآ  زیگنا  تفگـش  ياهتواضق  زا  یخرب  و 
همجرت ي ای  و  يرتست ، همالع  فیلأت  مالـسلا ، هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نینمؤملا  ریمأ  ءاـضق  باـتک  كر : و  ات 188 . ص120  و ج32 ،

مالسلا هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  ياهتواضق  ناونع : اب  نآ 

مالسلا مهیلع  تیبلها  یعیرشت  تیاده  قیداصم  زا  یخرب 

هراشا

زا سپ  دنا و  هدنامرد  یمکح  هب  ملع  رد  ناشیا ، نارـصاعم  ع ،)  ) تیبلها تماما  نارود  رد  هک  يدراوم  تسا  ددـعتم  ررکم و  رایـسب 
رکذ ار  قیداصم  زا  یخرب  اجنیا  رد  هک  تسا  هتـشگ  رادومن  نشور و  ناشیارب  ادخ  مکح  هدـش و  لح  لکـشم  ع )  ) تیبلها هب  عوجر 

: مینک یم 

مالسلا هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  ترضح 

مالسلا هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  ترضح 

، يددعتم تایاور  دندوب  دوخ  نامز  هناگی ي  تهج  نیا  زا  ترـضح  نآ  هکنیا  تعیرـش و  ماکحا  هب  یلع �  ترضح  ملع  هرابرد ي 
.تسا هدش  تیاور  ص )  ) مرکا ربمایپ  زا  تنس  لها  بتک  رد  مه  هعیش و  ییاور  بتک  رد  مه 

زا يددـعتم  قرط  اهدنـس و  هب  مادـک  ره  نیقیرف  تسا ) تعیرـش  هب  ترـضح  نآ  ملع  عرف  هک   ) زین ترـضح  نآ  تواضق  هراـبرد ي 
« . ٌِّیلَع � ِیتَُّما  یَْضقَا  : » دندومرف ای  و  ٌِّیلَع � » ْمُکاَْضقَا  : » دندومرف ناشباحصا  هب  باطخ  هک  دنا  هدرک  تیاور  ص )  ) ادخ لوسر 

ياـملع ماـمت  هک  تسا  یبلطم  زین  دـنا  هدـنام  ورف  نآ  رد  نارگید  هک  يدراوم  رد  ترـضح  نآ  ياـهتواضق  ياـه  هنومن  قیداـصم و 
ای دـنا و  هداد  صاـصتخا  عوـضوم  نیا  هب  دوـخ  بتک  رد  ار  یباـب  دـنراد و  رظن  قاـفتا  نآ  رب  دوـخ  ربـتعم  ییاور  بتک  رد  نیملـسم 

دروم ود  میوشن  جراخ  ثحب  عوضوم  زا  هکنیا  يارب  راصتخا و  موزل  رطاخب  اجنیا  رد  .دنا  هدومن  فیلأت  عوضوم  نیا  رد  ار  ییاهباتک 
: مینک یم  رکذ  ار  ترضح  نآ  ياهتواضق  هعومجم  زا 
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، ُّدَْحلا َّیَلَع  ُبِجَی  َال  ُهَّنِإ  ُهَماَُدق : َُهل  َلاَقَف  ُهَّدُحَی  ْنَأ  ُرَمُع  َداَرَأَف  َرْمَْخلا  َبِرَـش  ْدَق  ٍنوُعْظَم َو  ِْنب  َهَماَُدق  ِهَِّصق  ِیف  ُهَّصاَْخلا  ُهَّماَْعلا َو  ِِهب  ْتَءاَج 
اْوَقَّتا َُّمث  ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَع  اُونَمآ َو  اْوَقَّتا َو  اَم  اذِإ  اوُمِعَط  امِیف  ٌحانُج  ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَع  اُونَمآ َو  َنیِذَّلا  یَلَع  َْسَیل  : » ُلوُقَی َیلاَعَت  َهَّللا  َّنَأـِل 

(. 93/123/ هدئام « ) اُونَمآ َو 

؟ َرْمَْخلا ِِهبْرُش  ِیف  َهَماَُدق  یَلَع  ِّدَْحلا  َهَماَقِإ  َتْکَرَت  َِمل  َُهل : َلاَقَف  َرَمُع  َیلِإ  یَشَمَف  َنِینِمْؤُْملا �  َریِمَأ  َِکلَذ  َغَلَبَف  َّدَْحلا ، ُْهنَع  ُرَمُع  َأَرَدَف 

.ُرَمُع اَهاَلَت  َهَیْآلا َو  َّیَلَع  اَلَت  ُهَّنِإ  َُهل : َلاَقَف 

اُونَمآ َو َنیِذَّلا  َّنِإ  َّلَج ، َّزَع َو  ُهَّللا  َمَّرَح  اَم  ِباَِکتْرا  ِیف  ُهَلِیبَس  َکَلَـس  ْنَم  َال  ِهَیْآلا َو  ِهِذَـه  ِلـْهَأ  ْنِم  ُهَماَدـُق  َْسَیل  َنِینِمْؤُْملا � : ُریِمَأ  َلاَقَف 
ِنَع َجَرَخ  ْدَـقَف  ُْهُلْتقاَف  ُْبتَی  َْمل  ْنِإ  َّدَْـحلا َو  ِْهیَلَع  ِْمقَأَف  َباَت  ْنِإَف  َلاَق ، اَّمِم  ُْهِبتَتْـسا  َهَماَدـُق َو  ْدُدْراَف  ًاماَرَح ، َنوُّلِحَتْـسَی  َال  ِتاَِـحلاَّصلا  اُولِمَع 

ِریِمَِأل َلاَقَف  .ُهُّدُـحَی  َْفیَک  ِرْدَـی  َْمل  َلـْتَْقلا َو  ُْهنَع  ُرَمُع  َأَرَدَـف  َعاَْـلقِْإلا  ََهبْوَّتلا َو  َرَهْظَأَـف  َرَبَْخلا  ُهَماَدـُق  َفَرَع  َِکلَذـِل َو  ُرَمُع  َظَْـقیَتْساَف  ِهَّلِْملا ،
.ِهِّدَح ِیف  َّیَلَع  ْرِشَأ  َنِینِمْؤُْملا � :

ِیف ِِهلْوَق  َیلِإ  َراَص  َنِیناَمَث َو  ُرَمُع  ُهَدَلَجَف  يَرَْتفا ، يَذَه  اَذِإ  يَذَه َو  َرِکَـس  اَذِإ  َرِکَـس َو  اََهبِرَـش  اَذِإ  ِرْمَْخلا  َبِراَش  َّنِإ  َنِیناَمَث ، ُهَّدُح  َلاَقَف :
 . َِکلَذ

ندرک يراج  تفگ : همادق  هک  دنک  يراج  وا  رب  دح  تساوخ  رمع  دروخ ، بارش  نوعظم  رسپ  هماُدق  هک  دنا  هدرک  لقن  هعیش  ینس و 
هچنآ رد  تسین  یکاب  دـندرک  هتـسیاش  رادرک  دـندروآ و  نامیا  هک  نانآ  رب  : » دـیامرف یم  یلاعت  يادـخ  اریز  تسین  مزال  نم  رب  دـح 

«. دنرآ نامیا  دننک و  يراکزیهرپ  سپس  دننک  هتسیاش  رادرک  دنرآ و  نامیا  دننک و  يراکزیهرپ  رگا  دنروخب 

راوخ بارش  دح  ارچ  دومرف : وا  هب  هتفر و  رمع  دزن  دیسر ، نینمؤملا �  ریما  شوگ  هب  نایرج  نیا  درکن ، يراج  وا  رب  يدح  رمع  سپ 
؟ يدرکن يراج  همادق  رب 

.درک تئارق  ار  هیآ  نآ  و  دناوخ ، میارب  نآرق  زا  يا  هیآ  وا  تفگ :

ره اریز  تسین ، هیآ  نیا  لها  دنک  لابند  یهلا  تامرحم  ماجنا  رد  ار  وا  شور  سک  ره  همادـق و  دـندومرف : نینمؤملا �  ریما  ترضح 
هبوت رگا  هد ، شا  هبوت  نادرگ و  زاب  ار  همادق  سپ  دنرامشن ، لالح  ار  ادخ  مارح  دننک  هتـسیاش  رادرک  دنرآ و  نامیا  هک  یناسک  هنیآ 

هک  ) دـمآ دوخ  هب  رمع  هتفر ، نوریب  مالـسا  نید  زا  هک  اریز  شکب ، ار  وا  درکن  هبوت  رگا  زاـس و  يراـج  وا  رب  راوخ  بارـش  ّدـح  درک 
یمن یلو  تشکن  ار  وا  رمع  سپ  تشادب ، نخس  نیا  زا  تسد  درک و  هبوت  راهظا  هدش  هاگآ  نایرج  نیا  زا  زین  همادق  و  هدرک ) هابتـشا 

؟ مینزب وا  رب  ّدح  هنوگچ  دیئامرفب  امش  تفگ : ریما �  ترضح  هب  سپ  دزاس ، يراج  وا  رب  ّدح  هنوگچ  تسناد 

نایذه دوش  تسم  نوچ  دوش و  تسم  دروخب  بارـش  هک  نیمه  راوخبارـش  انامه  اریز  نزب ، وا  هب  هنایزات  داتـشه  دـندومرف : ترـضح 
.ددنب غورد  دیوگ  نایذه  یتقو  دیوگ و 

.درک راتفر  ترضح  شیامرف  هب  دز و  وا  رب  هنایزات  داتشه  رمع  سپ 
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اَقَلَْطنا َُّمث  ِكَدـْنِع  َعِمَتَْجن  یَّتَح  اَّنِم  ٍدِـحاَو  َیلِإ  یِعَفْدَـت  َال  اََهل : الاَق  ًهَعیِدَو َو  ًهَأَْرما  ِناَلُجَر  َعَدْوَتْـسا  َلاَـق : ِّیِفَقَّثلا  ٍدَّمَُحم  ِْنب  َمیِهاَْربِإ  ْنَع 
: َلاَقَف ُرَخْآلا  َءاَج  َُّمث  ُْهتَطْعَأ  َُّمث  اَْهَیلِإ  ُُهفاَِلتْخا  َُرثَک  یَّتَح  َْتبَأَف  َتاَم ، ْدَق  ِیبِحاَص  َّنِإَف  ِیتَعیِدَو  ِینیِطْعَأ  َلاَق : اَْهَیلِإ َو  اَمُهُدَـحَأ  َءاَجَف  َاباَغَف ،

! ِْتنِمَض ْدَق  اَّلِإ َو  ِكاَرَأ  اَم  ُرَمُع : اََهل  َلاَقَف  َرَمُع  َیلِإ  اَعَفَتْراَف  َِّتم  ْدَق  َکَّنَأ  َرَکَذ  َُکبِحاَص َو  اَهَذَخَأ  َْتلاَق : ِیتَعیِدَو ! ِیتاَه 

.ُهَْنَیب ِیْنَیب َو  ًاِّیلَع �  ْلَعْجا  ُهَأْرَْملا : َِتلاَقَف 

.اَمُهَْنَیب ِْضقا  َُهل : َلاَقَف 

، اَْهنِّمَُـضی َْمل  َو  َِکبِحاَِصب » ِیِنْتئاَف  اَهَْدنِع  اَعِمَتْجَت  یَّتَح  اَمُْکنِم  ٍدِحاَو  َیلِإ  اَهَعَفْدَت  اَّلَأ  اَهاَُمتْرَمَأ  ْدَق  اَهَْدنِع َو  ُهَعیِدَْولا  ِهِذَه  : » ٌِّیلَع � َلاَقَف 
 . ِهَأْرَْملا ِلاَِمب  اَبَهْذَی  ْنَأ  اَداَرَأ  اَمَّنِإ  ٌِّیلَع � : َلاَق  َو 

مه اب  ود  ره  هکنآ  رگم  هدم  سپ  ام  زا  کی  چیه  هب  دنتفگ : دنداهن و  يا  هعیدو  یئوناب  دزن  درم  ود  دـیوگ : یفقث  دّـمحم  نب  میهاربا 
، تفر ایند  زا  مقیفر  اریز  نادرگ ، رب  ارم  هعیدو ي  تفگ : دمآ و  ود  نآ  زا  یکی  يدنچ  زا  سپ  دندش و  بیاغ  دنتفر و  سپس  میشاب ،

ياضاقت دمآ و  شقیفر  نآ ، زا  سپ  .دنادرگزاب  وا  هب  ار  هعیدو  راچان  نز  دش ، دایز  يو  دزن  درم  دمآ  تفر و  هکنیا  ات  تفریذـپن  نز 
نز هب  رمع  .دـندرب  رمع  دزن  یهاوـخداد  تفرگ ! ار  نآ  يا و  هتفر  اـیند  زا  وـت  هک  تفگ  دـمآ و  تقیفر  تـفگ : نز  درک ، هـعیدو  ّدر 

.مرادن ینماض  وت  هکنیا  زج  يرظن  نم  تفگ :

.هد رارق  مَکَح  ام  نیب  ار  یلع �  تفگ : نز 

.نک مکح  ود  نیا  نایم  امش  تفگ : یلع �  ترضح  هب  رمع 

زا یکی  هب  ارنآ  هک  هدوب  نیا  امش  طرـش  یلو  تسا ، دوجوم  نز  نیا  دزن  نونکا  تناما ، نیا  : » دندومرف درم ) نآ  هب   ) یلع � ترضح 
تواضق نیا  اب  ترـضح  درگزاب .» تتـسود  هارمه  ورب و  نونکا  دـیوش ، رـضاح  شدزن  مه  اب  ود  ره  ات  دـهدن  لیوحت  یئاهنت  هب  امش 

 -------------------- .دنرب امغی  هب  ار  نز  نیا  لام  دنتساوخ  یم  اهنآ  دندومرف : دندشن و  نز  ندوب  نماض  هب  لئاق 

ص202. ج1 ، داشرإلا ، . 1

ص19. ج3 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال  . 2

مالسلا هیلع  یبتجم  نسح  ماما 

؟ َّیَلَع ُبِجَی  اَمَف  ٌمِرُْحم  اَنَأ  ُُهْتلَکَأ َو  ُُهْتیَوَشَف َو  ٍماَعَن  َْضَیب  ُْتبَصَأ  یِّنِإ  َلاَقَف : ٍرَْکب  َابَأ  ٌِّیباَرْعَأ  َلَأَس  َلاَق : ِِتماَّصلا  ِْنب  َهَداَبُع  ْنَع 

.ِعَلْصَْألِاب َْکیَلَع  اُولاَق : اوُزَجَع  اَّمَلَف  ِنَمْحَّرلا  ِْدبَع  یَلَع  ُرَمُع  ُهَّلَد  َرَمُع َو  یَلَع  ُهَّلَدَف  َِکتَّیِضَق ! ِیف  َّیَلَع  َْتلَکْشَأ  ُِّیباَرْعَأ ، اَی  َُهل : َلاَقَف 

.َْتئِش ِْنیَماَلُْغلا  َّيَأ  ْلَس  َنِینِمْؤُْملا � : ُریِمَأ  َلاَقَف 
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؟ ٌِلبِإ ََکل  َأ  ُِّیباَرْعَأ ! اَی  ُنَسَْحلا � : َلاَقَف 

.ْمَعَن َلاَق :

.ِْهَیلِإ َتْجَجَح  يِذَّلا  ِقِیتَْعلا  ِهَّللا  ِْتَیب  َیلِإ  ِهِدْهَأَف  اَْهنِم  َلَصَف  اَمَف  ِلوُحُْفلِاب  َّنُْهبِرْضاَف  ًاقُون  ِْضیَْبلا  َنِم  َْتلَکَأ  اَم  ِدَدَع  َیلِإ  ْدِمْعاَف  َلاَق :

؟ ُِقلُْزی اَم  اَْهنِم  َبُولَّسلا َو  ِقوُّنلا  َنِم  َّنِإ  َنِینِمْؤُْملا � : ُریِمَأ  َلاَقَف 

.ُقُرْمَی اَم  ِْضیَْبلا  َنِم  َّنِإَف  ُِقلُْزی  اَم  ُبُولَّسلا َو  ِقوُّنلا  َنِم  ْنُکَی  ْنِإ  َلاَقَف :

3  . دُواَد ُْنب  ُناَْمیَلُس  اَهَمِهَف  يِذَّلا  َوُه  ُماَلُْغلا  اَذَه  َمِهَف  يِذَّلا  َّنِإ  ِساَّنلا  َرِشاَعَم  ٌتْوَص  َعِمُسَف  َلاَق :

---------------

ص10. ج4 ، بوشآ ، رهش  نبا  بقانم   . 3

-------------

هدروخ هتخپ و  ار  غرم  رتش  مخت  دنچ  مدوب  مِرُحم  هک  یلاح  رد  نم  تفگ : دـمآ و  رکب  وبا  دزن  یبرع  درم  دـیوگ : تماص  رـسپ  هدابُع 
؟ تسا بجاو  نم  رب  يزیچ  هچ  تسیچ و  نم  فیلکت  نونکا  ما ،

هناور نمحرلا  دبع  دزن  ار  يو  مه  رمع  داتـسرف ، رمع  دزن  ار  وا  هاگنآ  يدرک ! لکـشم  میارب  ار  تا  هلأسم  یبارعا ! يا  تفگ : رکب  وبا 
یم وم  یب  شرس  يولج  هک  یسک  ینعی  علـصا :(  هب  داب  وت  رب  دنتفگ : ار  وا  دندش  زجاع  هلأسم  نآ  باوج  زا  نانآ  هک  یماگنه  .درک 

(. تسا ریما �  ترضح  دارم  دشاب ،

ره زا  رسپ ، ود  نیا  زا  دندومرف : ناشدنزرف ) ود  هب  هراشا  اب  ترضح  دیـسرپ  ار  شلاؤس  دیـسر و  نینمؤملا �  ریما  تمدخ  هک  نیمه  )
! نک لاؤس  یتساوخ  هک  مادک 

؟ يراد رتش  ایآ  یبارعا ، يا  دومرف : وا ) هب  هلأسم  نیا  باوج  رد   ) نسح � ماما 

.يرآ تفگ :

ادـخ هناخ  يارب  ار  اهنآ  ياه  هچب  نک و  يریگ  تفج  رن  رتش  اب  هدام  رتش  يا  هدروخ  هک  یغرم  رتش  ياـه  مخت  نآ  دادـعت  هب  دومرف :
.نک هیده  يدومن  جح  شیوس  هب  هک 

! دنروآ یم  ایند  هب  هدرم  هچب  مه  یهاگ  دنزادنا و  یم  هچب  نارتش  یهاگ  دندومرف : ریما �  ترضح 

یم تیـصاخ  یب  دساف و  یهاگ  زین  مخت  دنروآ ، یم  ایند  هب  هدرم  هچب  ای  دـنزادنا و  یم  هچب  یهاگ  نارتش  رگا  دومرف : نسح �  ماما 
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.دوش

ترضح هب  هک  دوب  یسک  نامه  دینامهف ، رـسپ  نیا  هب  هک  یـسک  مدرم ! يا  تفگ : یم  هک  دندینـش  ییادص  نارـضاح  ماگنه  نیا  رد 
.دینامهف نامیلس 

ٌمْوَق َلَْبقَأ  ْذِإ  َنِینِمْؤُْملا �  ِریِمَأ  ِسِلْجَم  ِیف  ٍِّیلَع �  ُْنب  ُنَسَْحلا  اَْنَیب  ِنَالوُقَی : ِهَّللا �  ِْدبَع  َابَأ  ٍرَفْعَج َو  َابَأ  ُْتعِمَس  َلاَق : ٍِملْسُم  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع 
.َنِینِمْؤُْملا َریِمَأ  اَنْدَرَأ  ٍدَّمَُحم ! َابَأ  اَی  اُولاَقَف :

؟ ْمُُکتَجاَح اَم  َو  َلاَق :

.ٍَهلَأْسَم ْنَع  َُهلَأْسَن  ْنَأ  اَنْدَرَأ  اُولاَق :

.اَِهب اَنوُِربُْخت  َیِه ؟ اَم  َو  َلاَق :

ِیف ُلوُقَت  اَمَف  ْتَلَمَحَف  اَهِیف  َهَفْطُّنلا  ِتَْقلَأَف  اَْهتَقَحاَسَف  ٍرِْکب  ٍهَیِراَج  یَلَع  ْتَعَقَوَف  اَِهتَّوُمُِحب  ْتَماَق  اَْهنَع  َماَق  اَّمَلَف  اَهُجْوَز  اَهَعَماَج  ٌهَأَْرما  اُولاَقَف :
؟ اَذَه

ْنَأ وُجْرَأَف  یِسْفَن  ْنِمَف  ُتْأَطْخَأ  ْنِإ  َنِینِمْؤُْملا � َو  ِریِمَأ  ْنِم  َُّمث  ِهَّللا  َنِمَف  ُْتبَصَأ  ْنِإَف  ُلُوقَأ  َو  اََهل ، ِنَسَْحلا  ُوبَأ  ٌهَلِـضْعُم َو  ُنَسَْحلا � : َلاَقَف 
َبَهْذَـتَف َّقَُشت  یَّتَح  اَْهنِم  ُجُرْخَی  َال  َدـَلَْولا  َّنَِأل  ٍهَلْهَو  ِلَّوَأ  ِیف  ِرِْکْبلا  ِهَیِراَْجلا  ُرْهَم  اَْهنِم  ُذَـخُْؤیَف  ِهَأْرَْملا  َیلِإ  ُدَـمُْعی  ُهَّللا ؛ َءاَـش  ْنِإ  َئِطْخُأ  اـَل 

ُدَلُْجت َُّمث  ِهَفْطُّنلا  ِبِحاَـص  ِهِیبَأ  َیلِإ  ُدـَلَْولا  ُّدَُری  اَِـهنَْطب َو  ِیف  اَـم  َعَضَت  یَّتَـح  ِهَیِراَْـجلِاب  ُرَظَْتُنی  َُّمث  ٌهَنَـصُْحم  اَـهَّنَِأل  ُهَأْرَْملا  ُمَجُْرت  َُّمث  اَُهتَرْذُـع 
.َّدَْحلا ُهَیِراَْجلا 

؟ ْمَُکل َلاَق  اَم  ٍدَّمَُحم َو  ِیبَِأل  ُْمْتُلق  اَم  َلاَقَف : َنِینِمْؤُْملا �  َریِمَأ  اوُقَلَف  ِنَسَْحلا �  ِْدنِع  ْنِم  ُمْوَْقلا  َفَرَْصناَف  َلاَق :

 . ِیْنبا َلاَق  اَّمِم  ُرَثْکَأ  اَهِیف  يِْدنِع  َناَک  اَم  ُلُوئْسَْملا  ِینَّنَأ  َْول  َلاَقَف : ُهوُرَبْخَأَف 

ریما ترضح  سلجم  رد  نسح �  ماما  يزور  دندومرف : یم  هک  مدینش  قداص �  ماما  رقاب و  ماما  ترضح  زا  دیوگ : ملسم  نب  دمحم 
.میراد راک  نینمؤملا  ریما  اب  دمحمابا ! يا  دنتفگ : ترضح  هب  دندش و  دراو  یهورگ  هک  دوب   �

؟ تسیچ ناتراک  دومرف :

.میسرپب وا  زا  ار  يا  هلأسم  میهاوخ  یم  دنتفگ :

.دییوگب ام  يارب  يا ؟ هلأسم  هچ  دومرف :

درک و بذـج  ار  هفطن  رتخد ، نآ  تروع  درک ، هقحاسم  يا  هرکاـب  زینک  اـب  دـش ، رتسبمه  وا  اـب  شرهوش  هکنیا  زا  سپ  ینز  دـنتفگ :
؟ ییوگ یم  هچ  هلأسم  نیا  هرابرد ي  دش ، هلماح  هلیسو  نیدب  رتخد 
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حیحص رگا  میوگ ، یم  ار  نآ  باوج  نم  لاح  نیع  رد  یلو  دیآ ، یم  رب  نآ  هدهع ي  زا  مردپ  هک  لکشم ، تسا  يا  هلأسم  دندومرف :
هابتشا هللا  ءاش  نا  هک  مراودیما  اما  دشاب ، یم  مدوخ  يوس  زا  متفگ  هابتـشا  رگا  تسا و  نینمؤملا �  ریما  سپس  ادخ و  فرط  زا  متفگ 

رتخد نآ  تراکب  نتفر  نیب  زا  اب  زج  هچب  نآ  اریز  دـنریگب ، نز  نآ  زا  ار  هرکاب  زینک  نآ  هیرهم ي  یتسیاـب  لّوا  هلحرم ي  رد  میوگن ؛
رتخد نآ  ات  دنام  رظتنم  دیاب  سپـس  .تسا  هدرک  هنـصحم  يانز  هک  اریز  دومن ، راسگنـس  ار  نز  نآ  دیاب  هاگنآ  .دـش  دـهاوخن  جراخ 

.درک يراج  دح  رتخد  نآ  رب  و  داد ، هفطن  بحاص  هب  ار  هچب  نآ  دیامن و  لمح  عضو 

دمحمابا هب  امش  دندومرف : ناشیا  هب  ترـضح  .دندرک  تاقالم  ریما �  ترـضح  اب  هدش و  صخرم  نسح �  ماـما  روضح  زا  هورگ  نآ 
؟ داد امش  هب  یباوج  هچ  وا  دیتفگ و  هچ 

 -------- .دوبن نم  دزن  مرسپ  باوج  زا  شیب  یباوج  دیدیسرپ  یم  مه  نم  زا  رگا  دندومرف : ترضح  .دنداد  حرش  ار  نایرج  ناشیا 
-------

ص202. ج7 ، یفاکلا ،  . 1

مالسلا هیلع  نیسح  ماما 

«. ْمِهِسُْفنَأ ْنِم  َنِینِمْؤُْملِاب  یلْوَأ   » ُهَّنَأ ِِهتَبْطُخ  ِیف  َرَکَذَف  ص )  ) ِهَّللا ِلوُسَر  ِرَْبنِم  یَلَع  َساَّنلا  ُبُطْخَی  َناَک  ِباَّطَْخلا  َْنب  َرَمُع  َّنَأ  َيِوُر 

.َکِیبَأ ِرَْبنِم  َیلِإ ]  ] َال ِهَّللا  ِلوُسَر  ِیبَأ  ِرَْبنِم  ْنَع  ُباَّذَْکلا  اَهُّیَأ  ْلِْزنا  ِدِجْسَْملا : ِهَیِحاَن  ْنِم  ُْنیَسُْحلا �  َُهل  َلاَقَف 

؟ ٍِبلاَط ِیبَأ  ُْنب  ُِّیلَع  َكُوبَأ  اَذَه ؟ َکَمَّلَع  ْنَم  ِیبَأ  ُرَْبنِم  َال  ُْنیَسُح  اَی  يِرْمََعل  َکِیبَأ  ُرَْبنِمَف  ُرَمُع : َُهل  َلاَقَف 

ص)  ) ِهَّللا ِلوُسَر  ِدـْهَع  یَلَع  ُهَْعیَْبلا  ِساَّنلا  ِباَقِر  ِیف  َُهل  ِِهب َو  ٍدَـتْهُم  اَنَأ  ٍداََهل َو  ُهَّنِإ  يِرْمَعَلَف  ِینَرَمَأ  اَمِیف  ِیبَأ  ْعِطُأ  ْنِإ  ُْنیَسُْحلا � : َُهل  َلاَقَف 
َنیِرِْکنُْمِلل ٌْلیَو  َو  ْمِِهتَنِْـسلَِأب ، اَهوُرَْکنَأ  ْمِِهبُولُِقب َو  ُساَّنلا  اَهَفَرَع  ْدَـق  ِباَتِْکلِاب ، ٌدِـحاَج  اَّلِإ  اَهُرِْکُنی  َال  َیلاَعَت  ِهَّللا  ِدـْنِع  ْنِم  ُلِیئَْربَج  اَِهب  َلََزن 

! ِباَذَْعلا ِهَّدِش  ِبَضَْغلا َو  ِهَماَدِإ  ْنِم  ص )  ) ِهَّللا ُلوُسَر  ٌدَّمَُحم  ِِهب  ْمُهاَْقلَی  اَذ  اَم  ِْتیَْبلا  َلْهَأ  اَنَّقَح 

.اَنْعَطََأل َكَابَأ  اوُرَّمَأ  َْول  اَنْرَّمَأَتَف َو  ُساَّنلا  اَنَرَّمَأ  ِهَّللا ، ُهَنَْعل  ِْهیَلَعَف  َکِیبَأ  َّقَح  َرَْکنَأ  ْنَم  ُْنیَسُح ! اَی  ُرَمُع : َلاَقَف 

ٍهَّجُح اَِلب  ِساَّنلا  یَلَع  َكَرِّمَُؤِیل  َکِسْفَن  یَلَع  ٍرَْکب  َابَأ  َرِّمَُؤت  ْنَأ  َلـْبَق  ِهِسْفَن  یَلَع  َكَرَّمَأ  ِساَّنلا  ُّيَأَـف  ِباَّطَْخلا ! َْنبا  اَـی  ُْنیَسُْحلا � : َُهل  َلاَقَف 
ًالاَقَم ِناَسِِّلل  ْنَأ  َْول  ِهَّللا  اَمَأ َو  ًاطَخَـس ؟ َُهل  َناَک  ِِهلْهَأ  اَضِر  ْوَأ  یًـضِر  ص )  ) ٍدَّمَحُِمل َناَک  ْمُکاَـضِرَف  ٍدَّمَُحم ؟ ِلآ  ْنِم  یًـضِر  اـَل  ٍِّیبَن َو  ْنِم 

َال ْمِهِیف  َلََزن  ٍباَتِِکب  ْمِْهیَلَع  َمِکاَْحلا  َتْرِص  ْمُهَرَْبنِم َو  یَقْرَت  ص ،)  ) ٍدَّمَُحم ِلآ  َباَقِر  َتْأَّطَخَت  اََمل  َنُونِمْؤُْملا  ُُهنیُِعی  اًْلِعف  ُهُقیِدْصَت َو  ُلوُطَی 
َْتثَدْحَأ اَّمَع  ََکلَأَس  َكاَزَج َو  ُهَّللا  َكاَزَجَف  ٌءاَوَس ، َكَدـْنِع  ُبیِـصُْملا  ُئِطْخُْملا َو  ِناَذْآلا ، َعاَمَـس  اَّلِإ  ُهَلیِوْأَت  يِرْدَـت  َال  ُهَمَْجعُم َو  ُفِْرعَت 

.ًاّیِفَح ًالاَؤُس 

 .... ًابَضْغُم ُرَمُع  َلَزَنَف  َلاَق :

نیا قادصم  وا  هک  تفگ  نآ  نمض  رد  دوب و  يا  هبطخ  داریا  مرگرس  ص )  ) ادخ لوسر  ربنم  رب  باطخ  نب  رمع  يزور  هدش : تیاور 
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«. ناشدوخ زا  نانمؤم  هب  رتراوازس  یلوا و   » تسا هیآ 

ادخ لوسر  مردپ  ربنم  زا  وگغورد ! يا  هک : دروآرب  دایرف  مالک  نیا  ندینش  اب  دوب  هتسشن  دجـسم  زا  يا  هشوگ  رد  هک  نیسح �  ماما 
! ورب دوخ  ردپ  ربنم  رب  وش و  ورف  (ص )

یبا نب  یلع  تردـپ  هداد ؟ داـی  وت  هب  ار  اـهفرح  نیا  یـسک  هچ  نم ، ردـپ  هن  تسوت  ردـپ  ربنم  نیا  مدوخ  ناـج  هب  يرآ ، تفگ : رمع 
!؟ بلاط

وریپ نم  تسا و  رگتیادـه  يدرف  وا  هک  دـنگوس  مدوخ  ناج  هب  مشاب  هدرک  تعاطا  ار  مردـپ  راـک  نیا  رد  رگا  دومرف : نیسح �  ماما 
دارفا زج  هک  هدش  لزان  دنوادخ  بناج  زا  نآ  رطاخب  لیئربج  هک  دراد  یتعیب  ص )  ) ادخ لوسر  دـهع  رب  انب  مدرم  ندرگرب  وا  و  میوا ،

ام قح  نیرکنم  رب  ياو  و  دندومن ، در  ارنآ  نابز  اب  دنتشاد و  ربخ  نآ  زا  لد  رد  مدرم  همه  دنک ، یمن  راکنا  ار  نآ  یـسک  نآرق  رکنم 
؟ دش دهاوخ  وربور  ناشیا  اب  باذع  تّدش  بضغ و  مشخ و  اب  زج  ص )  ) ادخ لوسر  دمحم  ایآ  تیبلها !

تردپ رگا  و  متفریذپ ، مه  نم  دندرک و  مکاح  ارم  مدرم  دنک ، شتنعل  ادخ  دنک  راکنا  ار  تردپ  قح  هک  ره  نیسح ! يا  تفگ : رمع 
.میدرک یم  تعاطا  زین  ام  دندوب  هدیزگرب  ار 

مکاح دوخ  رب  ار  رکبوبا  وت  هکنآ  زا  شیپ  درک  مکاح  دوخ  رب  ار  وت  مدرم ، زا  نیمادـک  باطخ ! رـسپ  يا  دومرف : وا  هب  نیسح �  ماما 
ص)  ) دمحم تیاضر  نامه  امـش  تیاضر  ایآ  دـمحم ؟ لآ  تیاضر  نودـب  و  ص )  ) ادـخ لوسر  بناج  زا  یتجح  چـیه  نودـب  ینک 
دشک و ازارد  هب  شقیدصت  هک  دوب  يراتفگ  نابز  يارب  رگا  هک  ادخ  هب  تسوا ؟ بضغ  بجوم  وا ، نادـناخ  تیاضر  هکنیا  ای  تسا ؟
اب هتفر و  ـالاب  ناـشربنم  زا  هک  يدـش ، یمن  راوس  ص )  ) دـمحم لآ  شود  رب  اـطخ  هب  زگره  دـننک  شیراـی  ناـمیا  لـها  هک  يرادرک 
یم يا  هدینـش  هچنآ  زج  شلیوأت  زا  هن  يربخاب و  شتالکـشم  زا  هن  هک  یباـتک  ینک ، مکح  ناـنآ  رب  هدـش  لزاـن  ناـنآ  رب  هک  ینآرق 

هدروآ راب  هب  هک  یعیاقو  نیا  زا  تسوت و  يازج  هچنآ  هب  دهد  ازج  ار  وت  یلاعت  يادخ  سپ  دـنناسکی ، وت  دزن  ّقحم  راکاطخ و  یناد ،
.دنک تساوخزاب  وت  زا  يا 

 .... دمآ ورف  ربنم  زا  بضغ  تیاهن  رد  رمع  مالک  نیا  زا  سپ  دیوگ : يوار 

ُهَّللا َْتبَثَأَف  اَهِعاَرِذ ، یَلَع  اَهَعَـضَو  یَّتَح  ِهِدَِـیب  َلاَقَف  اَهَعاَرِذ ، ْتَجَرْخَأَف  ٌلُجَر  اَهَْفلَخ  ُفوُطَت َو  َْتناَک  ًهَأَْرما  َّنِإ  َلاَق : ِهَّللا �  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع 
.ِءاَهَقُْفلا َیلِإ  َلَسْرَأ  ُساَّنلا َو  َعَمَتْجا  ِریِمَْألا َو  َیلِإ  َلِسْرُأ  َفاَوَّطلا َو  َعَطَق  یَّتَح  اَهِعاَرِذ  ِیف  ُهَدَی 

.َهَیاَنِْجلا یَنَج  يِذَّلا  َوُهَف  ُهَدَی  ْعَْطقا  َنُولوُقَی : اُولَعَجَف 

؟) ص  ) ِهَّللا ِلوُسَر  ٍدَّمَُحم  ِْدلُو  ْنِم  ٌدَحَأ  اَنُهاَه  َلاَقَف :

.َهَْلیَّللا َمِدَق  ٍِّیلَع �  ُْنب  ُْنیَسُْحلا  ْمَعَن  اُولاَقَف :

.ِناَذ اَیَِقل  اَم  ْرُْظنا  َلاَقَف : ُهاَعَدَف  ِْهَیلِإ  َلَسْرَأَف 
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.اَهِدَی ْنِم  ُهَدَی  َصَّلَخ  یَّتَح  اَْهَیلِإ  َءاَج  َُّمث  وُعْدَی  اًلیِوَط  َثَکَمَف  ِْهیَدَی  َعَفَر  َهَْلبِْقلا َو  َلَبْقَتْساَف 

؟ َعَنَص اَِمب  ُُهِبقاَُعن  َال  َأ  ُریِمَْألا : َلاَقَف 

 . َال َلاَقَف :

اب درم  دروآ ، نوریب  ار  دوخ  يوزاب  نز  .درک  یم  تکرح  وا  رس  تشپ  يدرم  .دوب  فاوط  لوغـشم  ینز  دندومرف : قداص �  ترضح 
هب دـمآ و  دـنب  فاوط  هک  نانچ  دینابـسچ  نز  نآ  يوزاب  رب  ار  درم  نآ  تسد  دـنوادخ  .تفرگ  ار  نز  يوزاـب  درک و  هراـشا  شتـسد 

.دنداتسرف اهقف  لابند  هب  دندش و  عمج  مدرم  .دنداتسرف  ریما  لابند 

.هدوب وا  هیحان ي  زا  تیانج  نیا  هک  دینک  عطق  ار  درم  تسد  دنداد : رظن  هدمآ و  اهقف 

؟ تسه اجنیا  ص )  ) ادخ لوسر  نادنزرف  زا  یسک  ایآ  تفگ : ریما 

.هدیسر بشید  یلع �  نب  نیسح  يرآ ، دنتفگ :

! دنا هدش  ییالب  هچ  راچد  ودنیا  دینیبب  تشاد : هضرع  ناشیا  هب  دناوخ و  ارف  ار  ناشیا  داتسرف و  ترضح  لابند  هب 

ادج وا  تسد  زا  ار  درم  تسد  هتفر و  نز  شیپ  هاگنآ  .دندرک  اعد  يدایز  تدم  هدرب و  الاب  ار  ناشناتسد  هدرک و  هلبق  هب  ور  ترضح 
.دندرک

-------------- ؟ مینکن تازاجم  ار  درم  نیا  ایآ  دیسرپ : ریما 

ص292. ج2 ، جاجتحإلا ،  . 1

ص470. ج5 ، ماکحألا ، بیذهت  . 2

---------------

.ریخ دندومرف :

مالسلا هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما 

مالسلا هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما 

ِیف ِْهَیلِإ  َبَتَکَف  َناَوْرَم  ِْنب  ِِکلَْملا  َْدبَع  َِکلَذ  َغَلَبَف  ٍِّیلَع �  ِْنب  ِنَسَْحِلل  َْتناَک  ًهَّیِّرُس  َجَّوَزَت  ِْنیَسُْحلا �  َْنب  َِّیلَع  َّنَأ  ِهَّللا � : ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع 
! ِءاَمِْإلا َلَْعب  َتْرِص  َکَّنَأ  ًاباَتِک  َِکلَذ 

ُمُْؤل ُمْؤُّللا  اَمَّنِإ  ٍِملْسُم ، یَلَع  َمُْؤل  اَلَف  ِمْؤُّللا  َنِم  ِِهب  َمَرْکَأَف  َهَِصقاَّنلا ، ِِهب  َّمَتَأ  َهَسیِسَْخلا َو  ِماَلْسِْإلِاب  َعَفَر  َهَّللا  َّنَأ  ِْنیَسُْحلا � : ُْنب  ُِّیلَع  ِْهَیلِإ  َبَتَکَف 
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.ُهَتَمَأ َحَکَن  ُهَْدبَع َو  َحَْکنَأ  ص )  ) ِهَّللا َلوُسَر  َّنِإ  .ِهَِّیلِهاَْجلا 

.ًافَرَش اَّلِإ  ُهْدِزَی  َْمل  َساَّنلا  ُعَضَی  اَم  یَتَأ  اَذِإ  ٍلُجَر  ْنَع  ِینوُرِّبَخ  ُهَْدنِع : ْنَِمل  َلاَق  ِِکلَْملا  ِْدبَع  َیلِإ  ُباَتِْکلا  یَهَْتنا  اَّمَلَف 

.َنِینِمْؤُْملا ُریِمَأ  َكاَذ  اُولاَق :

.َكاَذ َوُه  اَم  ِهَّللا  َال َو  َلاَق :

.َنِینِمْؤُْملا َریِمَأ  اَّلِإ  ُفِْرعَن  اَم  اُولاَق :

 . ِْنیَسُْحلا ُْنب  ُِّیلَع  ُهَّنَِکل  َنِینِمْؤُْملا َو  ِریِمَِأب  َوُه  اَم  ِهَّللا  اَلَف َو  َلاَق :

تتامـش يا  همان  دیـسر  کلملادبع  هب  هک  ربخ  نیا  .درک  جاودزا  نسح �  ماما  زینک  اـب  نیـسحلا �  نب  یلع  دندومرف : قداص �  ماما 
! يا هدش  نازینک  رهوش  وت  هک : تشون  زیمآ 

تشاد نآ  زا  رت  یمارگ  ار  ناملسم  دومن و  فرطرب  مالسا  هطـساو ي  هب  ار  یتسپ  ناصقن و  دنوادخ ، دنتـشون : وا  خساپ  رد  ترـضح 
شمالغ هب  ص )  ) ادخ لوسر  انامه  تسا ، تیلهاج  هب  طوبرم  شنزرـس  .تسین  ناملـسم  رب  یـشنزرس  چـیه  سپ  دوش ، شنزرـس  هک 

.درک جاودزا  شزینک  اب  داد و  رتخد 

مدرم رظن  رد  هک  يراک  رگا  هک  دیراد  غارس  ار  یسک  تفگ : نیرضاح  هب  ور  دیسر  کلملادبع  تسد  هب  ترـضح  همان ي  هک  نیمه 
؟ دوش نوزفا  وا  تفارش  دهد  ماجنا  تسا  دب 

(. دوب کلملادبع  دوخ  ای  کلملادبع ، ردپ  ناورم ، ناشروظنم   ) تسا نانمؤم  ریما  سک  نآ  دنتفگ :

.تسین نینچ  مسق  ادخ  هب  هن  تفگ :

.میرادن غارس  ار  يرگید  نانمؤم  ریما  زج  ام  دنتفگ :

.تسا نینچ  نیا  [ �  ] نیسحلا نب  یلع  تسین ، نینچ  نانمؤم  ریما  دنگوس  ادخ  هب  هن  تفگ :

مالسلا هیلع  مولعلا  رقاب  ترضح 

مالسلا هیلع  مولعلا  رقاب  ترضح 

ُنَْحن ٍرَفْعَج � َو  ِیبَأ  ِباـَب  یَلَع  اَّنُک  َلاَـق : َهَْبیَتُع  ِْنب  ِمَکَْحلا  ِنَع  يِریِعَّشلا  یَیْحَی  ِْنب  اَّیِرَکَز  ْنَع  ٍجاَّرَد  ِْنب  ِلـیِمَج  ْنَع  ٍْریَمُع  ِیبَأ  ِْنبا  ِنَع 
؟ ٍرَفْعَج ُوبَأ  ْمُکُّیَأ  َْتلاَقَف : ٌهَأَْرما  ِتَءاَج  ْذِإ  َجُرْخَی  ْنَأ  ُرِظَْتنَن  ٌهَعاَمَج 

؟ ُْهنِم َنیِدیُِرت  اَم  ُمْوَْقلا : اََهل  َلاَقَف 
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.ٍَهلَأْسَم ْنَع  َُهلَأْسَأ  ْنَأ  ُدیِرُأ  َْتلاَق :

! ِهِیلَسَف ِقاَرِْعلا  ِلْهَأ  ُهیِقَف  اَذَه  اََهل : اُولاَقَف 

َءاَج َُّمث  ِیثاَریِم  ُتْذَخَأ  ِیقاَدَص َو  ُتْذَخَأَف  ٍمَهْرِد  ِهَئاِمُسْمَخ  ِیقاَدَص  ْنِم  ِْهیَلَع  ِیل  َناَک  ٍمَهْرِد َو  َْفلَأ  َكَرَت  َتاَم َو  یِجْوَز  َّنِإ  َْتلاَقَف :
.َُهل ُتْدِهَشَف  ٍمَهْرِد  َْفلَأ  ِْهیَلَع  یَعَّداَف  ٌلُجَر 

!؟ ُمَکَح اَی  َکَِعباَصَأ  ِِهب  ُكِّرَُحت  َكاَرَأ  يِذَّلا  اَذَه  اَم  َلاَقَف : ٍرَفْعَج �  ُوبَأ  َجَرَخ  ْذِإ  ُبُسْحَأ  اَنَأ  اَْنیَبَف  ُمَکَْحلا : َلاَق 

اَهَقاَدَص َو ْتَذَخَأَف  ٍمَهْرِد  ِهَئاِمُـسْمَخ  اَِهقاَدَص  ْنِم  ِْهیَلَع  اََهل  َناَک  ٍمَهْرِد َو  َْفلَأ  َكَرَت  َتاَم َو  اَهَجْوَز  َّنَأ  ْتَرَکَذ  َهَأْرَْملا  ِهِذَـه  َّنِإ  ُْتلُقَف :
.َُهل ْتَدِهَشَف  ٍمَهْرِد  َْفلَأ  ِْهیَلَع  یَعَّداَف  ٌلُجَر  َءاَج  َُّمث  اَهَثاَریِم  ْتَذَخَأ 

.اََهل َثاَریِم  َال  اَْهیَدَی َو  ِیف  اَم  ُِثُلِثب  ْتَّرَقَأ  َلاَق : یَّتَح  َماَلَْکلا  ُتْمَْمتَأ  اَم  ِهَّللا  َوَف  ُمَکَْحلا : َلاَقَف 

.ُّطَق ٍرَفْعَج �  ِیبَأ  ْنِم  َمَْهفَأ  ِهَّللا  ُْتیَأَر َو  اَمَف  ُمَکَْحلا : َلاَق 

ِهَئاِمُسْمَخ ٌْفلَأ َو  ِْنیَّدلا  َنِم  ِْهیَلَع  ٍمَهْرِد َو  َْفلَأ  َكَرَت  اَمَّنِإ  َْنیَّدلا َو  َیِضْقَت  یَّتَح  اََهل  َثاَریِم  َال  ُهَّنَأ  َِکلَذ  ُریِسْفَت  َو  ٍْریَمُع : ِیبَأ  ُْنبا  َلاَق  )
( . اَهاَُثُلث ِلُجَّرِلل  ِْفلَْألا َو  ُُثُلث  اَهَلَف  ِلُجَّرِلل  اََهل َو  ٍمَهْرِد 

لاح نیمه  رد  .میدیشک  یم  ار  ترضح  ندمآ  نوریب  راظتنا  رقاب �  ماما  هناخ ي  رد  رب  هک  میدوب  یتعامج  ام  دیوگ : هبیَتُع  نب  مَکَح 
؟ تسا رقاب � ) ماما  هینک ي  رفعجوبا :(  امش  زا  کی  مادک  تفگ : دیسر و  رس  ینز 

؟ یهاوخ یم  هچ  وا  زا  دنتفگ : نارضاح 

.مراد يا  هلأسم  تفگ : نز 

.سرپب وا  زا  تسا  قارع  لها  هیقف  مَکَح )  ) نیا دنتفگ :

سپ متـشاد ، وا  هّمذ ي  رب  قادص  باب  زا  مهرد  دصناپ  غلبم  هب  ینید  نم  و  هداهن ، اجب  مهرد  رازه  و  هتـشذگ ، رد  مرهوش  تفگ : نز 
درم نآ  عـفن  هب  نم  درک و  وا  زا  مهرد  رازه  بـلط  ياـعدا  دـمآ و  يدرم  سپـس  متـشادرب ، هنیدـقن  نآ  زا  ار  دوـخ  ثاریم  قادـص و 

.مداد تداهش 

يا یهد  یم  تکرح  ار  تناتـشگنا  ارچ  دومرف : هدـمآ و  نوریب  هناخ  زا  ترـضح  مدرک  یم  باـسح  نم  هک  یماـگنه  دـیوگ : مکح 
!؟ مکح

زا هتشاد ، رهوش  هّمذ ي  رب  شقادص  تباب  زا  مهرد  دصناپ  وا  هداهن و  اجب  مهرد  رازه  و  هدرم ، شرهوش  هک  درک  نایب  نز  نیا  متفگ :
هنیدقن نآ  زا  ار  دوخ  ثرإلا  مهس  قادص و  ورنیا 
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-----------------

ص345. ج5 ، یفاکلا ، . 1

ص24. ج7 ، یفاکلا ، . 2

--------------------

تداهش وا  عفن  هب  نز  نیا  و  تسا ، هتشاد  بلط  وا  زا  مهرد  رازه  هک  تسا  هدش  یعّدم  و  هدیسر ، هار  زا  يدرم  سپس  تسا ، هتشادرب 
.تسا هداد 

دراد تسد  رد  هچنآ  موـس  ود  هب  تبـسن  نز  نیا  دوـمرف : ماـما  هک  هدوـب  هدرکن  ماـمت  ار  منخـس  نم  مسق  ادـخ  هب  سپ  دـیوگ : مکح 
.تسین وا  يارب  یثاریم  و  هداد ، تداهش 

.ما هدیدن  رفعج  وبا  زا  رت  میهف  نم  هک  مسق  ادخ  هب  سپ  دیوگ : مکح 

زا مهرد  رازه  یفوتم  .درادن  يدروم  ثاریم  دوشن  ءادا  نید  ات  هک  تسنیا  مکح  نیا  ریسفت  دیوگ : تیاور ) نیا  يوار   ) ریمع یبا  نبا 
مهرد رازه  موس  کی  نیا  ربانب  درم ،) نآ  هب  شرـسمه و  هب   ) تسا راکهدب  مهرد  دـصناپ  رازه و  هک  یلاح  رد  هتـشاذگ ، یقاب  دوخ 
مهرد رازه  وا  بلط  اریز  تسا ، درم  نآ  هب  قـلعتم  مهرد  رازه  موـس  ود  و  تسا ، مهرد  دـصناپ  وا  بلط  اریز  تسا ، وا  نز  هـب  قـلعتم 

تسا

مالسلا هیلع  قداص  رفعج  ماما 

مالسلا هیلع  قداص  رفعج  ماما 

َهَحِراَْبلا َكَالْوَم  ٌناَُلف  َتاَم  َنِینِمْؤُْملا ! َریِمَأ  اَی  َُهل : َلاَقَف  ِفاَوَّطلا  ِیف  ٌهَفِیلَخ  َوُه  َروُْصنَْملا َو  ٍرَفْعَج  َابَأ  ُعِیبَّرلا  یَتَأ  َلاَق : اَِنباَحْصَأ  ِضَْعب  ْنَع 
.ِِهتْوَم َدَْعب  ُهَسْأَر  َكَالْوَم  ٌناَُلف  َعَطَقَف 

.َبِضَغ َطاَشَتْساَف َو  َلاَق :

؟ اَذَه ِیف  َنُولوُقَت  اَم  ِءاَهَقُْفلا : ِهاَضُْقلا َو  َنِم  ُهَعَم  ٍهَّدِع  یَْلَیل َو  ِیبَأ  ِْنبا  َهَمُْربُش َو  ِْنبِال  َلاَقَف  َلاَق :

.ٌء ْیَش  اَذَه  ِیف  اَنَْدنِع  اَم  َلاَق : ٌّلُکَف 

؟ َال ْمَأ  ُُهُلْتقَأ  ُلوُقَی : اَذَه َو  ِیف  ََهلَأْسَْملا  ُدِّدَُری  َلَعَجَف  َلاَق :

.ٌء ْیَش  اَذَه  ِیف  اَنَْدنِع  اَم  اُولاَقَف :
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َلَخَد ْدَق  َو  [ �  ] ٍدَّمَُحم ُْنب  ُرَفْعَج  َوُه  اَذَه َو  ِیف  ُباَوَْجلا  ُهَْدنِعَف  ْیَـش ٌء  ٍدَحَأ  َْدنِع  َناَک  ْنِإَف  َهَعاَّسلا  ٌلُجَر  َمِدَق  ْدَق  ْمُهُـضَْعب : َُهل  َلاَقَف  َلاَق :
.یَعْسَْملا

.اَذَک اَذَک َو  ِیف  اَْنبِجَأ  ْنَِکل  اَنَِیتْأَت َو  ْنَأ  َكاَْنلَأََسل  ِهِیف  َْتنَأ  اَم  ِلُغُِشب  اَُنتَفِْرعَم  َال  َْول  َُهل  ْلُقَف  ِْهَیلِإ  ْبَهْذا  ِعِیبَّرِلل : َلاَقَف 

.ََهلاَسِّرلا ُهَغَْلبَأَف  ِهَوْرَْملا  یَلَع  َوُه  ُعِیبَّرلا َو  ُهاَتَأَف  َلاَق :

.ْمُْهلَسَف ُءاَمَلُْعلا  ُءاَهَقُْفلا َو  َکَلَِبق  ِهِیف َو  اَنَأ  اَم  َلُغُش  يَرَت  ْدَق  ِهَّللا � : ِْدبَع  ُوبَأ  َُهل  َلاَقَف 

.ٌء ْیَش  اَذَه  ِیف  ِمْوَْقلا  َْدنِع  َْسیَلَف  ِهِیف  اَنَْتبَجَأ  اَّلِإ  َُکلَأْسَأ  َلاَقَف : ِْهَیلِإ  ُهَّدَرَف  َلاَق : .ٌء  ْیَش  ِهِیف  ْمُهَْدنِع  ْنُکَی  َْمل  ْمَُهلَأَس َو  ْدَق  َُهل : َلاَقَف  َلاَق :

.ِهِیف اَنَأ  اَّمِم  َغُْرفَأ  یَّتَح  ِهَّللا � : ِْدبَع  ُوبَأ  َُهل  َلاَقَف 

.ٍراَنیِد ُهَئاِم  ِْهیَلَع  َُهل : ْلُقَف  ْبَهْذا  ِعِیبَّرِلل  َلاَقَف  ِماَرَْحلا  ِدِجْسَْملا  ِِبناَج  ِیف  َسَلَجَف  َءاَج  َغَرَف  اَّمَلَف  َلاَق :

.َِکلَذ ُهَغَْلبَأَف  َلاَق :

؟ ٍراَنیِد ُهَئاِم  ِْهیَلَع  َراَص  َْفیَک  ُْهلَسَف  َُهل : اُولاَقَف 

َُّمث  » َنوُرْشِع ِمْحَّللا  ِیف  َنوُرْشِع َو  ِمْظَْعلا  ِیف  َنوُرْشِع َو  ِهَغْـضُْملا  ِیف  َنوُرْـشِع َو  ِهَقَلَْعلا  ِیف  َنوُرْـشِع َو  ِهَفْطُّنلا  ِیف  ِهَّللا � : ِْدبَع  ُوبَأ  َلاَقَف 
.ًانِینَج ِهِّمُأ  ِنَْطب  ِیف  ُحوُّرلا  ِهِیف  َخَْفُنی  ْنَأ  َْلبَق  ِِهَتلِْزنَِمب  ٌتِّیَم  َوُه  اَذَه  َو  ( 14/342/ نونمؤم « ) َرَخآ ًاْقلَخ  ُهاَنْأَْشنَأ 

؟ َال ْمَأ  ِِهتَثَرَِول  َیِه  ْنَِمل  َرِیناَنَّدلا  ُْهلَسَف  ِْهَیلِإ  ْعِجْرا  اُولاَق : َِکلَذ َو  ْمُهَبَجْعَأَف  ِباَوَْجلِاب  ُهَرَبْخَأَف  ِْهَیلِإ  َعَجَرَف  َلاَق :

ُریِـصَت ْوَأ  ُْهنَع  اَِهب  ُقَّدَصَُتی  ْوَأ  ُْهنَع  اَِهب  ُّجَُحی  ِِهتْوَم  َدَْعب  ِِهنََدب  ِیف  ِْهَیلِإ  َِیتُأ  ْیَـش ٌء  اَذَه  اَمَّنِإ  ْیَـش ٌء  اَهِیف  ِِهتَثَرَِول  َْسَیل  ِهَّللا � : ِْدبَع  ُوبَأ  َلاَقَف 
.ِْریَْخلا ُِلبُس  ْنِم  ٍلِیبَس  ِیف 

 . ِباَوَْجلا اَذَه  َرْدَق  اَّلِإ  ُلُجَّرلا  ِظَفْحَی  َْمل  ًَهلَأْسَم َو  َنِیثاََلث  ٍّتِِسب َو  ِهَّللا �  ِْدبَع  ُوبَأ  اَهِیف  َباَجَأَف  ِْهَیلِإ  َلوُسَّرلا  اوُّدَر  ْمُهَّنَأ  ُلُجَّرلا  َمَعَزَف  َلاَق :

ریما يا  تفگ : دـمآ و  وا  دزن  دوب  ادـخ  هناخ ي  فاوط  لوغـشم  يو  هک  یلاـح  رد  یقناود  روصنم  تفـالخ  ناـمز  رد  بجاـح  عیبر 
.درک ادج  شندب  زا  شندرم  زا  دعب  ار  وا  رس  امش  رگید  هدنب ي  نالف  دُرم و  امش  هدنب ي  نالف  هتشذگ  بش  نانمؤم !

: دیسرپ دندوب  شهارمه  هک  ییاهقف  نایضاق و  زا  رگید  یخرب  یلیل و  یبا  نبا  همربش و  نبا  هب  درک و  بضغ  دش و  هتخورفارب  روصنم 
؟ دییوگ یم  هلأسم  نیا  هرابرد ي 

.تسین يزیچ  هلأسم  نیا  خساپ  رد  ام  دزن  دنتفگ : همه 

؟ هن ای  مشکب  ار  وا  دیسرپ : یم  درک و  یم  رارکت  ار  شلاؤس  زاب  روصنم 
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.تسین يزیچ  هلأسم  نیا  خساپ  رد  ام  دزن  دنتفگ : زاب 

نب رفعج  وا  و  تسوا ، دزن  دشاب  یسک  دزن  هلأسم  نیا  خساپ  دشاب  انب  رگا  هک  دیسر  ارف  يدرم  نونکا  مه  تفگ : اهنآ  زا  یکی  دیوگ :
.دش یعس  رد  لخاد  هک  تسا  [ �  ] دمحم

ام دزن  هک  میدرک  یم  تساوخرد  امـش  زا  دـیلامعا  لوغـشم  میناد  یم  هک  دوب  نیا  هن  رگا  وگب : ورب و  وا  دزن  تفگ : عـیبر  هب  روـصنم 
.دییامرفب ار  هلأسم  نیا  رد  ام  خساپ  نونکا  یلو  دییآ ،

.دیناسر ار  مایپ  .دندوب  هورم  رب  ترضح  دیسر ، ترضح  تمدخ  عیبر 

.سرپب اهنآ  زا  دنتسه ، وت  دزن  نادنمشناد  اهقف و  ملامعا ، لوغشم  هک  ینیب  یم  دندومرف : ترضح 

مایپ زاب  روصنم  .دندنادرگزاب  ار  عیبر  ترضح  .سرپب  وا  زا  ار  هلأسم  نیا  تفگ : تشادن ، یخساپ  یسک  دیسرپ ، اهنآ  زا  تفگ : عیبر 
.تسین هلأسم  نیا  لابق  رد  یخساپ  ار  هورگ  نیا  اریز  دیهد ، خساپ  هک  منک  یم  شهاوخ  امش  زا  داتسرف :

.مهد یم  خساپ  یعس  زا  تغارف  زا  سپ  دندومرف : ترضح 

رانید دص  صخش  نآ  دیاب  وگب : دندومرف : عیبر  هب  هتشسن و  مارحلا  دجسم  زا  يا  هشوگ  دنتفای  تغارف  یعس  زا  ترضح  یتقو  دیوگ :
.دهدب

 ------------------ .دیناسر روصنم  هب  ار  خساپ 

ص347. ج7 ، یفاکلا ،  . 1

--------------------

؟ دهدب یفرشا  دص  دیاب  ارچ  هک  سرپب  وا  زا  دنتفگ : اهقف 

، رگید رانید  تسیب  هدش  هغـضم  رد  رگید ، رانید  تسیب  هدـش  هقلع  رد  تسا ، رانید  تسیب  هفطن  هید ي  دـندومرف : قداص �  ترضح 
یم داـیز  راـنید  تسیب  هبترم  ره  يارب  ینعی   ) رگید راـنید  تسیب  محل  ندروآ  نوریب  رد  رگید و  راـنید  تسیب  ناوختـسا  ندـییور  رد 
یم يرگید  شنیرفآ  ار  نآ  سپـس  و  (، » دوش یم  رانید  دص  هدـشن  هدـیمد  حور  زونه  دوش و  یم  مامت  شتقلخ  هک  يا  هبترم  ات  دوش 

.تسا هدشن  هدیمد  نآ  رد  حور  زونه  هک  تسا  مکش  رد  هّچب ي  هلزنم ي  هب  هدرم ، و  میهد .»

ایآ هک  سرپب  وا  زا  درگرب و  دـنتفگ : هاگنآ  دـندمآ  تفگـش  هب  باوج  نیا  زا  یگمه  درک ، لقن  ار  ترـضح  باوج  تشگرب و  عیبر 
؟ هن ای  تسا  هثرو  لام  اهرانید 

هب شندرم  زا  دـعب  هک  تسا  يزیچ  نآ  لباقم  رد  هید  نیا  هک  اریز  تسین ، هثرو  لام  نآ  زا  زیچ  چـیه  دـندومرف : باوج  رد  ترـضح 
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.درک جرخ  ریخ  ياههار  زا  یهار  رد  ای  داد  هقدص  وا  بناج  زا  ای  دومن  جح  وا  فرط  زا  لام  نآ  اب  دیاب  هدیسر ، وا  ندب 

زا رادقم  نیمه  زج  يوار  یلو  دنداتسرف ، قداص �  ترضح  دزن  لاؤس  شش  یس و  اب  هبترم  شش  یس و  ار  هداتسرف  نآ  اهنآ  دیوگ :
.تشادن رطاخ  هب  ار  اهباوج  لاؤس و 

مالسلا هیلع  مظاک  یسوم  ماما 

ًاوَْحن ُعِطَْقنَی  َال  اًِلئاَس  َثَکَمَف  ُمَّدلا  َلاَس  اَهَّضَْتقا  اَّمَلَف  ْثَمْطَت ، َْمل  ًارِصْعُم  ًهَیِراَج  اَِنباَحْـصَأ  ُضَْعب  َجَّوَزَت  َلاَق : ِِّیفوُْکلا  ٍداَّمَح  ِْنب  ِفَلَخ  ْنَع 
َوُه ٌضَْعب : َلاَق  ِْضیَْحلا َو  ِمَد  ْنِم  اَذَه  ٌضَْعب : َلاَقَف  َنْفَلَتْخاَف  ِءاَسِّنلا  َنِم  َِکلَذ  ُرِْصُبی  ُهَّنَأ  اوُّنَظ  ْنَم  َِلباَوَْقلا َو  اَهْوَرَأَف  َلاَق : ٍماَّیَأ ، ِهَرَشَع  ْنِم 

.ِهَرْذُْعلا ِمَد  ْنِم 

ِّلَُصْتل َو ْأَّضَوَتَْتلَف َو  ٌهَبِجاَو  ٌهَضیِرَف  ُهاَلَّصلا  َلَکْـشَأ َو  ْدَق  ْیَـش ٌء  اَذَه  اُولاَقَف : ْمِِهئاَهَُقف  ْنِم  ِهِْریَغ  َهَفِینَح َو  ِیبَأَک  ْمُهَءاَهَُقف  َِکلَذ  ْنَع  اُولَأَسَف 
.َضْرَْفلا ِتَّدَأ  ْدَق  َْتناَک  ِهَرْذُْعلا  َمَد  َناَک  ْنِإ  ُهاَلَّصلا َو  اَهَّرُضَی  َْمل  ِْضیَْحلا  َمَد  َناَک  ْنِإَف  َضاَیَْبلا ، يَرَت  یَّتَح  اَهُجْوَز  اَْهنَع  ْکِسُْمْیل 

! َكاَِدف ُْتلِعُج  ُْتلُقَف : ٍرَفْعَج �  ِْنب  یَـسُوم  ِنَسَْحلا  ِیبَأ  َیلِإ  ُْتثََعب  یًنِِمب  اَنْرِـص  اَّمَلَف  ِهَنَّسلا  َْکِلت  ِیف  ُتْجَجَح  َِکلَذ َو  ُهَیِراَْجلا  ِتَلَعَفَف 
.اَْهنَع َُکلَأْسَأ  َکِیتآَف َو  ِیل  َنَذْأَت  ْنَأ  َْتیَأَر  ْنِإَف  ًاعْرَذ ، اَِهب  اَنْقِض  ْدَق  ًَهلَأْسَم  اََنل  َّنِإ 

.ُهَّللا َءاَش  ْنِإ  ِْلْبقَأَف  ُقیِرَّطلا  َعَطَْقنا  ُلْجِّرلا َو  ِتَأَدَه  اَذِإ  ََّیلِإ  َثَعَبَف 

یَلَع ٍدِعاَق  َدَوْسَِأب  اَنَأ  اَذِإ  ًابیِرَق  ُْتنُک  اَّمَلَف  ِِهبَرْـضِم  َیلِإ  ُتْهَّجَوَت  یًنِِمب  ْمُُهفاَِلتْخا  َّلَق  ْدَـق  َساَّنلا  ُْتیَأَر  اَذِإ  یَّتَح  َْلیَّللا ، ُْتیَأَرَف  ٌفَلَخ : َلاَق 
؟ ُلُجَّرلا ِنَم  َلاَقَف : ِقیِرَّطلا 

.ِّجاَْحلا َنِم  ٌلُجَر  ُْتلُقَف :

؟ َکُمْسا اَم  َلاَقَف :

.ٍداَّمَح ُْنب  ُفَلَخ  ُْتُلق :

.ََکل ُْتنِذَأ  َْتیَتَأ  اَذِإَف  اَنُهاَه  َدُْعقَأ  ْنَأ  ِینَرَمَأ  ْدَقَف  ٍنْذِإ ، ِْریَِغب  ْلُخْدا  َلاَق :

.ِِهلاَح ْنَع  ُُهْتلَأَس  ِیَنلَأَس َو  ِْهیَدَی  َْنَیب  ُتْرِص  اَّمَلَف  .ُهُْریَغ  ِطاَطْسُْفلا  ِیف  اَم  ُهَدْحَو ، ِهِشاَِرف  یَلَع  ٌِسلاَج  َوُه  َماَلَّسلا َو  َّدَرَف  ُتْمَّلَس  ُْتلَخَدَف َو 

ٍماَّیَأ َو ِهَرَـشَع  ْنِم  ًاوَْحن  ُعِطَْقنَی  َال  اًِلئاَس  َثَکَمَف  ُمَّدـلا  َلاَس  اَهَّضَْتقا  اَّمَلَف  ْثَمْطَت  َْمل  ًارِـصْعُم  ًهَیِراَج  َجَّوَزَت  َکِیلاَوَم  ْنِم  اًلُجَر  َّنِإ  َُهل : ُْتلُقَف 
؟ َعَنْصَت ْنَأ  اََهل  یِغَْبنَی  اَمَف  ِهَرْذُْعلا  ُمَد  َّنُهُضَْعب : َلاَق  ِْضیَْحلا َو  ُمَد  َّنُهُضَْعب : َلاَقَف  َِکلَذ  ِیف  َنْفَلَتْخا  َِلباَوَْقلا  َّنِإ 

َهَّللا ِقَّتَْتلَف  ِهَرْذُْعلا  َنِم  َناَک  ْنِإ  اَُهْلَعب َو  اَْهنَع  ْکِسُْمْیل  َرْهُّطلا َو  يَرَت  یَّتَح  ِهاَلَّصلا  ِنَع  ْکِسُْمْتلَف  ِْضیَْحلا  ِمَد  ْنِم  َناَک  ْنِإَف  َهَّللا ! ِقَّتَْتلَف  َلاَق :
.َِکلَذ َّبَحَأ  ْنِإ  اَُهْلَعب  اَهِیتْأَی  ِّلَُصْتل َو  ْأَّضَوَتَْتل َو  َو 
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؟ یِغَْبنَی اَم  اُولَعْفَی  یَّتَح  َوُه  اَّمِم  اوُمَْلعَی  ْنَأ  ْمَُهل  َْفیَک  َو  َُهل : ُْتلُقَف 

ُهوُعیُِذت َو اَلَف  ِهَّللا  َّرِس  ِهَّللا  َّرِس  ُفَلَخ ! اَی  َلاَقَف : ََّیلِإ  َدَهَن  َُّمث  َلاَق : ٌدَحَأ ، ُهَماَلَک  َعَمْسَی  ْنَأ  َهَفاَخَم  ِطاَطْـسُْفلا  ِیف  ًالاَمِـش  ًانیِمَی َو  َتَفَْتلاَف  َلاَق :
.ٍلاَلَض ْنِم  ْمَُهل  ُهَّللا  َیِضَر  اَم  ْمَُهل  اْوَضْرا  َِلب  ِهَّللا  ِنیِد  َلوُصُأ  َْقلَْخلا  اَذَه  اوُمِّلَُعت  َال 

ِهَنْطُْقلا ِیف  ًاقَّوَطُم  ُمَّدلا  َناَک  ْنِإَف  ًاقِیفَر ؛ ًاجاَرْخِإ  اَهُجِرُْخت  َُّمث  ًاِّیلَم  اَهُعَدَت  َُّمث  َهَنْطُْقلا  ُلِخْدَتْسَت  َلاَق : َُّمث  َنیِعِْست  يَرُْـسْیلا  ِهِدَِیب  َدَقَع  َُّمث  َلاَق :
.ِْضیَْحلا َنِم  َوُهَف  ِهَنْطُْقلا  ِیف  ًاعِْقنَتْسُم  َناَک  ْنِإ  ِهَرْذُْعلا َو  َنِم  َوُهَف 

؟ َكاَْکبَأ اَم  َلاَق : ِیئاَُکب  َنَکَس  اَّمَلَف  ُْتیَکَبَف  ُحَرَْفلا  ِینَّفَحَتْساَف  ٌفَلَخ : َلاَق 

؟ َكُْریَغ اَذَه  ُنِسُْحی  َناَک  ْنَم  َكاَِدف ! ُْتلِعُج  ُْتُلق :

 . َّلَج َّزَع َو  ِهَّللا  ِنَع  َلِیئَْربَج  ْنَع  ص )  ) ِهَّللا ِلوُسَر  ْنَع  اَّلِإ  َكُِربْخُأ  اَم  یِّنِإ  ِهَّللا  َو  َلاَق : ِءاَمَّسلا َو  َیلِإ  ُهَدَی  َعَفَرَف  َلاَق :

ینوخ درک  یکیدزن  وا  اب  یتقو  درک ، جاودزا  دوب  هدشن  ضیح  زونه  هک  يرتخد  اب  باحصا ، زا  یکی  دیوگ : یفوک  دامح  نب  فلخ 
فالتخا اهنز  .دنداد  ناشن  دندوب  دراو  ناشنامگ ، هب  هک  ینانز  اه و  هلباق  هب  ار  وا  دیوگ : .دشن  عطق  زور  هد  دودح  ات  هک  دـش  يراج 

.تسا تراکب  نوخ  دنتفگ : یضعب  تسا و  ضیح  نوخ  دنتفگ : یضعب  دندرک ،

، تسا بجاو  مه  زامن  تسا ، یلکـشم  هلأسم ي  دـنتفگ : باوج  رد  .دندیـسرپ  نارگید  هفینحوبا و  لثم  دوخ  ياهقف  زا  ار  هلأسم  نیا 
زاـمن دـشاب  ضیح  نوخ  رگا  دوش ؛ كاـپ  اـت  دـنک  يراددوخ  وا  اـب  یکیدزن  زا  شرهوش  دـناوخب و  ار  شزاـمن  دریگب و  وـضو  دـیاب 

.دناوخب زامن  دیاب  هک  دشاب  تراکب  نوخ  رگا  درادن و  ررض  شندناوخ 

: مداد ماغیپ  رفعج �  نب  یسوم  ترـضح  يارب  میدیـسر  انم  هب  یتقو  متفر ، جح  هب  نم  لاس  نامه  نم  .درک و  ار  راک  نیمه  كرتخد 
.مسرپب امش  زا  ارنآ  مسرب و  امش  تمدخ  دیهد  هزاجا  دینادب  حالص  رگا  هدرک ، ناوتان  ار  ام  هک  تسیا  هلأسم  مدرگ ! تیادف 

مدرم دمآ  تفر و  دش و  بش  ات  مدنام  رظتنم  .هللا  ءاش  نا  ایب  دش  تولخ  دنداتفا و  دمآ  تفر و  زا  مدرم  یتقو  دنداد : باوج  ترضح 
: تفگ هتسشن  هار  رـس  مدید  ار  یهایـس  مالغ  مدیـسر  همیخ  کیدزن  هک  نیمه  مدش ، هناور  ترـضح  همیخ ي  هب  ور  .دش  مک  انم  رد 

؟ یتسیک

 --------------- .منایجاح زا  یکی  متفگ :

ص92. ج3 ، یفاکلا ،  . 1

-----------------

؟ تسیچ تمسا  دیسرپ :
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.دامح نب  فلخ  متفگ :

.مهد دورو  هزاجا ي  وت  هب  يدمآ  تقو  ره  ات  منیشنب  اجنیا  هداد  روتسد  ارم  ترضح  وش ، دراو  هزاجا  نودب  تفگ :

.دوبن ناشیا  زج  یسک  همیخ  رد  دندوب و  هتسشن  کشت  يور  اهنت  .دنداد  ار  ممالـس  باوج  ترـضح  مدرک ، مالـس  هدش  همیخ  لخاد 
.مدیسرپ ناشیا  لاح  زا  زین  نم  دندش و  ایوج  ملاح  زا  متسشن  ناشیا  يوربور  هک  نیمه 

؟ تسیچ نز  نیا  هفیظو ي  دیسرپ ): تشاد و  هضرع  ار  ارجام  حرش  هاگنآ   .... ) امش ناتسود  زا  یکی  مدرک : ضرع  هاگنآ 

رگا دنک و  يراددوخ  وا  اب  یکیدزن  زا  شرـسمه  دوش و  كاپ  ات  دناوخن  زامن  تسا  ضیح  نوخ  رگا  دنک ؛ هشیپ  اوقت  دیاب  دندومرف :
وا اب  دـناوت  یم  تشاد  لیم  هک  یتروص  رد  مه  شرهوش  دـناوخب و  ار  شزاـمن  دریگب و  وضو  دـنک ؛ هشیپ  اوقت  دـشاب  تراـکب  نوخ 

.دوش رتسبمه 

.دننک لمع  روتسد  نیا  هب  دعب  هک  تسا  ینوخ  هچ  هک  دنهد  صیخشت  اجک  زا  مدرک : ضرع 

هدمآ نم  کیدزن  هاگنآ  دونشب ، ار  ناشیا  نخـس  یـسک  ادابم  دندرک  همیخ  تسار  پچ و  هب  یهاگن  ترـضح  ماگنه  نیا  رد  دیوگ :
یـضار ناشیارب  هکلب  دیزوماین ، مدرم  نیا  هب  ار  ادخ  نید  لوصا  دینک ، شاف  ادابم  تسادخ ، ّرـس  تسادخ ، ّرـس  فلخ ! يا  دندومرف :

راچد یهلا  عرش  روما  رد  دنتفریذپن  ار  ع )  ) تیبلها یعیرشت  تیاده  تماما و  نوچ  ینعی  �  ) هدش یضار  ادخ  هک  ییهارمگ  هب  دیوش 
هک ار  یماکحا  دیوش و  یضار  ازس  نیا  هب  امش  تسا ، هدز  مقر  ناشیارب  ادخ  هک  تسا  ییازس  نیا  دنتـشگ و  یهارمگ  یمگردرس و 

(. دیهدن دای  اهنآ  هب  دیریگ  یم  ارف  ام  زا 

رگا دـیامن ، جراخ  مارآ  دـعب  دـنک ، ربص  یمک  دراذـگ و  جرف  لخاد  ار  هبنپ  نینچنیا  هک  درک  هراـشا  پچ  تسد  اـب  ترـضح  سپس 
.تسا ضیح  زا  دوب  هتفر  هبنپ  لخاد  نوخ  هچنانچ  تسا و  تراکب  زا  دوب  هتفرگ  ارف  ار  هبنپ  رود  نوخ 

ارچ دندومرف : ترـضح  تسـشن  ورف  ما  هیرگ  یتقو  متـسیرگ ، هاگنآ  تفرگ ، ار  مدوجو  يداش  خـساپ ، ندینـش  رطاخب  دـیوگ : فلخ 
؟ ینک یم  هیرگ 

؟ دهدب یباوج  نینچ  دناوت  یم  امش  زج  یسک  هچ  مدرگ ! تیادف  متفگ :

بناج زا  رگم  مدادـن  ربخ  ار  وت  مسق  ادـخ  هب  دـندومرف : نامـسآ  هب  هراشا  اب  هدرب و  الاب  ار  ناشتـسد  ترـضح  ماگنه  نیا  رد  دـیوگ :
.  دنوادخ فرط  زا  لیئربج  زا  ص )  ) ادخ لوسر 

مالسلا هیلع  اضرلا  یلع  ترضح  دمحم  لآ  ملاع 

ِهَّللا ِلوُسَر  ِباَحْصَأ  ْنِم  َْسَیل  َهَیِواَعُم  َّنَأ  ِقاَلَّطلِاب  َناَساَرُِخب  ٌلُجَر  َفَلَح  َلاَق : ِیبَأ  ِینَثَّدَح  َلاَق  ُِّیناََقلاَّطلا  َقاَحْـسِإ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ُْنب  ُدَمْحَأ 
.اَِهب اَضِّرلا �  َناَک  َماَّیَأ  (ص )
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.اَِهقاَلَِطب ُءاَهَقُْفلا  یَْتفَأَف 

.ُقَّلَُطت َال  اَهَّنَأ  یَْتفَأَف  اَضِّرلا � ، َِلئُسَف 

!؟ ْقَّلَُطت َْمل  اَهَّنِإ  ِهَّللا  ِلوُسَر  َْنبا  اَی  َْتُلق  َْنیَأ  ْنِم  َُهل : اُولاَق  ِْهَیلِإ َو  اَهوُذَْفنَأ  ًهَْعقُر َو  ُءاَهَقُْفلا  َبَتَکَف 

: ِْهیَلَع اوُُرثَک  ْدَق  ِْحتَْفلا َو  َمْوَی  َهَمَلْـسَِمل  َلاَق  ص )  ) ِهَّللا َلوُسَر  َّنَأ  ِّيِرْدُْـخلا  ٍدیِعَـس  ِیبَأ  ْنَع  ْمُِکتَیاَوِر  ْنِم  اَذَـه  ُْتُلق  ْمِِهتَْعقُر : ِیف  َعَّقَوَف � 
.َُهل ًاباَحْصَأ  ِءَالُؤَه  ْلَعْجَی  َْمل  َهَرْجِْهلا َو  َلَْطمَأَف  ِْحتَْفلا » َدَْعب  َهَرْجِه  َال  ٌْریَخ َو  ِیباَحْصَأ  ٌْریَخ َو  ُْمْتنَأ  »

 . ِِهلْوَق َیلِإ  اوُعَجَرَف  َلاَق :

مارح نم  رب  هقّلطم و  منز  هک  درک  دای  دـنگوس  ناسارخ  رد  یـصخش  دـیوگ : شردـپ  لوق  زا  یناقلاط  قاحـسا  نب  دـمحم  نب  دـمحا 
ناسارخ رد  اضر �  ترـضح  هک  دوب  یماگنه  رد  نیا  و  ! ) دوبن ص )  ) ادـخ لوسر  باحـصا  زا  هیواـعم  هک  میوگن  تسار  رگا  دـشاب 

(. دندوب

.تسا هقّلطم  شنز  هک  دنداد  اوتف  اهقف 

.تسین هقّلطم  شنز  دومرف : دندیسرپ ، ار  شمکح  ترضح  نآ  زا  سپ ،

يا تسین  هقّلطم  نز  نآ  يا  هتفگ  لیلد  هچ  هب  اجک و  زا  دوب : هتشون  نآ  رد  هک  دنداتسرف  ترـضح  نآ  يارب  دنتـشون و  يا  همان  اهقف 
!؟ ادخ لوسر  رسپ 

هک يردـخ  دیعـس  وبا  زا  دـیا  هدرک  لقن  ناتدوخ  هک  متفگ  یتیاور  زا  ار  نیا  دـندومرف : موقرم  نانآ  هماـن ي  رب  خـساپ ، رد  ترـضح 
دندوب هتفرگ  ارف  ار  شدرگادرگ  هک  یماـگنه  رد  دـندش  ناملـسم  زور  نآ  رد  هک  یناـسک  هب  هکم  حـتف  زور  رد  ص )  ) ادـخ لوـسر 

لطاب ار  حتف  زا  دعب  ترجه  ص )  ) ادـخ لوسر  تسین » یترجه  حـتف ، زا  سپ  یلو  دـنبوخ ، زین  نم  باحـصا  دـیبوخ و  امـش  : » دومرف
.تفریذپن شیوخ  باحصا  ناونع  هب  ار  نانآ  دینادرگ و 

ٍهَّیِمِشاَِهب َرَجَف  ْدَق  ٍِّیناَرْصَِنب  ُنُومْأَْملا  َِیتُأ  .دنتفریذپ  ار  ترـضح  هدومرف ي  هتـشگرب و  دوخ  ياوتف  زا  باوج ، نیا  تفایرد  زا  سپ  اهقف 
.ُهَْلبَق اَم  ُماَلْسِْإلا  َرَدَه  اُولاَقَف : .َءاَهَقُْفلا  َلَأَس  َِکلَذ َو  ُهَظاَغَف  َمَلْسَأ  ُهآَر  اَّمَلَف 

(84/476/ رفاغ « ) ُهَدْـحَو ِهَّللِاب  اَّنَمآ  اُولاق  انَـسَْأب  اْوَأَر  اَّمَلَف  : » َّلَج َّزَع َو  ُهَّللا  َلاَق  َسْأَْبلا ، يَأَر  َنیِح  َمَلْـسَأ  ُهَّنَأـِل  ُْهُلْتقا  َلاَـقَف : اَضِّرلا �  َلَأَسَف 
 . ------------- هَروُّسلا ِرِخآ  َیلِإ 

ص87. ج2 ، مالسلا ، هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع  . 1

ص306. ج2 ، همغلا ، فشک  . 2
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-------------

ینابصع نومأم  .دروآ  مالسا  داتفا  نومأم  هب  شمشچ  هک  نیمه  .دوب  هدرک  انز  یمشاه  ینز  اب  هک  دندروآ  ار  یحیـسم  يدرم  يزور 
.درب یم  نیب  زا  ار  وا  نیشیپ  ناهانگ  ندروآ ، مالسا  دنتفگ : .دیسرپ  ار  شمکح  اهقف  زا  دش و 

یم   يادـخ هکنآ  لاح  دروآ و  مالـسا  درک  هدـهاشم  ار  رفیک  هک  نیمه  وا  اریز  شکب  ار  وا  دـندومرف : دیـسرپ ، اضر �  ترـضح  زا 
هیآ ي هروس ، ینایاپ  هیآ ي  رد  �  ) هروس نایاپ  ات  میدروآ » نامیا  ادخ  هب  اهنت  ام  دنتفگ  دندیدب  ار  ام  باذع  هک  نیمه  سپ  : » دیامرف
رد هراوـمه  هک  تسادـخ  تنـس  نیا  تشادـن ، ناـشلاح  هب  يدوـس  زگره  اـم  باذـع  ندـید  زا  دـعب  ناـشنامیا  یلو  دـیامرف : یم   85

(. دنوش یم  راکنایز  نارفاک  هک  تساجنیا  رد  دراد و  نایرج  شناگدنب 

« اهِیف ًادـِلاخ  ُمَّنَهَج  ُهُؤازَجَف  ًادِّمَعَتُم  ًانِمُْؤم  ُْلتْقَی  ْنَم  َو  : » َیلاَعَت ِِهلْوَِقل  ُْلتَْقلا  ِِرئاَـبَْکلا  َمَظْعَأ  َّنِإ  اَضِّرلا � : ِسِلْجَم  ِیف  ًامْوَی  َُهلِزَتْعُْملا  َِتلاَـق 
.َهَیْآلا ( 93/93/ ءاسن )

ْدَق ِیناَّزلا  ًاداَسَف َو  ُهَدـَْعب  َال  ُهَْریَغ َو  ِلُوتْقَْملا  ِبْرَِـضب  ْدِـسُْفی  َْمل  َِلتاَْقلا  َّنَِأل  اَنِّزلا ؛ ًءاََلب  ُْهنِم  ُحَْـبقَأ  ًاْمثِإ َو  ِْلتَْقلا  َنِم  ُمَظْعَأ  اَضِّرلا � : َلاَق  َو 
.َمِراَحَْملا َّلَحَأ  ِهَماَیِْقلا َو  ِمْوَی  َیلِإ  َلْسَّنلا  َدَْسفَأ 

 . َُهلاَق اَِمب  َّرَقَأ  ُهَدَی َو  َلَّبَق  اَّلِإ  ٌهیِقَف  ِسِلْجَْملا  ِیف  َْقبَی  ْمَلَف 

ره و  : » هدومرف نآ  هرابرد ي  یلاعت  يادـخ  اریز  تسا ، لتق  ناـهانگ ، نیرتگرزب  دـنتفگ : اضر �  ترـضح  سلجم  رد  هلزتعم  يزور 
یباذـع دـنک و  شتنعل  درآ و  بضغ  وا  رب  ادـخ  دـشاب و  نآ  رد  هنادواـج  هک  تسا  منهج  شیازج  دـشکب  دـمع  هـب  ار  ینمؤـم  سک 

«. دراد هدامآ  شیارب  گرزب 

دـساف هابت و  ار  يرگید  سک  لوتقم ، نتـشک  اب  لتاق  هک  اریز  تساـنز  نآ  زا  رت  تشز  لـتق و  زا  رتگرزب  دـندومرف : اضر �  ترضح 
.دنک یم  لالح  ار  مارح  دنک و  یم  دساف  ار  رشب  لسن  تمایق  زور  ات  راکانز  یلو  دنک  یمن 

.درک رارقا  ناشیا  شیامرف  یتسرد  هب  دیسوب و  شترضح  تسد  هکنیا  رگم  دنامن  یقاب  یهیقف  سلجم ، نآ  رد  سپ 

مالسلا هیلع  داوج  ماما 

رد ورنیا  زا  .تسا  فورعم  مدرم ، روـضح  رد  نومأـم  سلجم  رد  یگلاـس  هن  نس  رد  مثکا  نـب  ییحی  اـب  داوج �  ترـضح  هرظانم ي 
.میروآ یم  ار  يرگید  هیضق ي  سپس  هدرک و  نآ  هب  يا  هراشا  طقف  اجنیا 

ترضح نآ  زا  يا  هلأسم  تساوخ  وا  زا  داد و  هدعو  ییحی  هب  ار  یناورف  لام  هزیاج و  داوج � ، ترضح  ندرک  لجخ  دصق  هب  نومأم 
ترضح لباقم  رد  دوب ، هدمآ  مهارف  روظنم  نیدب  هک  یـسلجم  رد  تساوخرد ، نیا  هب  خساپ  رد  ییحی  .دناماو  شباوج  رد  هک  دسرپب 

رظن دروـم  هجو  مادـک  دندیـسرپ : دـندرک و  حرطم  عرف  نآ  يارب  هـجو  ود  تـسیب و  ترـضح  .درک  حرطم  یهقف  عرف  کـی  داوج � 
، ترضح سپس  .دهد  خساپ  تسناوتن  تشگ و  نایامن  ناگمه  رب  ترضح  لباقم  رد  شا  یناوتان  زجع و  دش و  ریحتم  ییحی  تسوت ؟
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دوخ هرابود  ترـضح  دـنامرد و  نآ  باوج  رد  زاـب  وا  هک  دندیـسرپ  ییحی  زا  يا  هلأـسم  هدرک و  ناـیب  ار  هوجو  همه ي  خـساپ  دوخ 
 . دندومرف نییبت  زین  ار  هلأسم  نآ  باوج 

ِیف َُهل  ُْتلُقَف  .ٌّمَتْغُم  َوُه  ِمِصَتْعُْملا َو  ِدـْنِع  ْنِم  ٍمْوَی  َتاَذ  ٍداَوُد  ِیبَأ  ُْنبا  َعَـجَر  َلاَـق : ٍهَّدِِـشب  ُهُقیِدَـص  ٍداَوُد َو  ِیبَأ  ِْنبا  ُبِحاَـص  َناَـقْرُز  ْنَع 
.َِکلَذ

.ًهَنَس َنیِرْشِع  ُْذنُم  ُِّتم  ْدَق  یِّنَأ  َمْوَْیلا  ُتْدِدَو  َلاَقَف :

؟ َكاَذ َِمل  َو  َُهل : ُْتُلق  َلاَق :

.ِمِصَتْعُْملا َنِینِمْؤُْملا  ِریِمَأ  ْيَدَی  َْنَیب  َمْوَْیلا  ع ))  )) یَسُوم ِْنب  ِِّیلَع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  ِدَوْسَْألا  اَذَه  ْنِم  َناَک  اَِمل  َلاَق :

؟ َِکلَذ َناَک  َْفیَک  َو  َُهل : ُْتُلق  َلاَق :

َدَّمَُحم َرَـضْحَأ  ْدَق  ِهِِسلْجَم َو  ِیف  َءاَهَقُْفلا  َِکلَِذل  َعَمَجَف  ِْهیَلَع ، ِّدَْـحلا  ِهَماَقِِإب  ُهَریِهْطَت  َهَفِیلَْخلا  َلَأَس  ِهَقِرَّسلِاب َو  ِهِسْفَن  یَلَع  َّرَقَأ  ًاقِراَس  َّنِإ  َلاَق :
(. �  ) ٍِّیلَع َْنب 

؟ َعَطُْقی ْنَأ  ُبِجَی  ٍعِضْوَم  ِّيَأ  ِیف  ِعْطَْقلا  ِنَع  اََنلَأَسَف 

.ِعوُسْرُْکلا َنِم  ُْتلُقَف : َلاَق :

؟ َِکلَذ ِیف  ُهَّجُْحلا  اَم  َو  َلاَق :

/43/85 و ءاـسن « ) ْمُکیِدـْیَأ ْمُکِهوُجُِوب َو  اوُحَْـسماَف  : » ِمُّمَیَّتلا ِیف  ِهَّللا  ِلْوَِقل  ِعوُسْرُْکلا ، َیلِإ  ُّفَْکلا  ُِعباَـصَْألا َو  َیِه  َدَْـیلا  َّنَأـِل  ُْتُلق : َلاَـق :
(. 6/108/ هدئام

.ِقَفْرِْملا َنِم  ُعْطَْقلا  ُبِجَی  َْلب  َنوُرَخآ : َلاَق  ٌمْوَق َو  َِکلَذ  یِعَم  َقَفَّتا  َو 

؟ َِکلَذ یَلَع  ُلِیلَّدلا  اَم  َو  َلاَق :

.ُقَفْرِْملا َوُه  ِدَْیلا  َّدَح  َّنَأ  یَلَع  َِکلَذ  َّلَد  ِلْسَْغلا  ِیف  ِِقفارَْملا » َیلِإ  ْمُکَیِْدیَأ  َو  : » َلاَق اََّمل  َهَّللا  َّنَِأل  اُولاَق :

؟ ٍرَفْعَج َاب  اَی  اَذَه  ِیف  ُلوُقَت  اَم  َلاَقَف : ( �  ) ٍِّیلَع ِْنب  ِدَّمَُحم  َیلِإ  َتَفَْتلاَف  َلاَق :

.َنِینِمْؤُْملا َریِمَأ  اَی  ِهِیف  ُمْوَْقلا  َمَّلَکَت  ْدَق  َلاَقَف :

؟ َكَْدنِع ْیَش ٍء  ُّيَأ  ِِهب ، اوُمَّلَکَت  اَّمِم  ِینْعَد  َلاَق :
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.َنِینِمْؤُْملا َریِمَأ  اَی  اَذَه  ْنَع  ِینِفْعَأ  َلاَق :

.ِهِیف َكَْدنِع  اَِمب  َتْرَبْخَأ  اََّمل  ِهَّللِاب  َْکیَلَع  ُتْمَْسقَأ  َلاَق :

ُكَْرُتیَف ِِعباَصَْألا  ِلوُصُأ  ِلِـصْفَم  ْنِم  َنوُکَی  ْنَأ  ُبِجَی  َعْطَْقلا  َّنِإَـف  َهَّنُّسلا ، ِهِیف  اُوئَطْخَأ  ْمُهَّنِإ  ُلُوقَأ : یِّنِإ  ِهَّللاـِب  َّیَلَع  َتْمَْـسقَأ  اَذِإ  اَّمَأ  َلاَـقَف :
.ُّفَْکلا

؟ َِکلَذ ِیف  ُهَّجُْحلا  اَم  َو  َلاَق :

----------------

ص71. ج1 ، بولقلا ، داشرإ   . 1

ص283. ج2 ، داشرإلا ، ص444 و  ج2 ، جاجتحإلا ، كر :  . 2

----------------

ِوَأ ِعوُسْرُْکلا  َنِم  ُهُدَـی  ْتَعُِطق  اَذِإَـف  ِْنیَلْجِّرلا ، ِْنیَتَبْکُّرلا َو  ِْنیَدَْـیلا َو  ِهْجَْولا َو  ٍءاَـضْعَأ : ِهَْعبَـس  یَلَع  ُدوُجُّسلا  ص :)  ) ِهَّللا ِلوُسَر  ُلْوَق  َلاَـق :
اَْهیَلَع ُدَجُْـسی  ِیتَّلا  َهَْعبَّسلا  َءاَضْعَْألا  اَذَه  ِِهب  ِینْعَی  ِهَِّلل ،» َدِـجاسَْملا  َّنَأ  َو  : » َیلاَعَت َكَراَبَت َو  ُهَّللا  َلاَق  اَْهیَلَع َو  ُدُجْـسَی  ٌدَـی  َُهل  َْقبَی  َْمل  ِقَفْرِْملا 

.ْعَطُْقی َْمل  ِهَِّلل  َناَک  اَم  َو  ( 18/573/ ّنج « ) ًادَحَأ ِهَّللا  َعَم  اوُعْدَت  الَف  »

ِّفَْکلا َنوُد  ِِعباَصَْألا  ِلِصْفَم  ْنِم  ِقِراَّسلا  ِدَی  ِعْطَِقب  َرَمَأ  َِکلَذ َو  َمِصَتْعُْملا  َبَجْعَأَف  َلاَق :

 .... ًاّیَح ُكَأ  َْمل  یِّنَأ  ُْتیَّنَمَت  ِیتَماَِیق َو  ْتَماَق  ٍداَوُد : ِیبَأ  ُْنبا  َلاَق 

هدرـسفا نیگمغ و  یلیخ  یلو  تشگرب  مصتعم  شیپ  زا  دواد  یبا  نبا  يزور  دـیوگ : دواد  یبا  نبا  یمیمـص  تـسود  قـیفر و  ناـقرز 
؟ هدش هچ  متفگ : .دوب 

.مدوب هدرم  شیپ  لاس  تسیب  شاک  هک  مدرک  وزرآ  زورما  تفگ :

؟ ارچ مدیسرپ :

.دش عقاو  مصتعم  نانمؤم  ریما  روضح  رد  ع ))  )) یسوم یلع  نب  دمحم  رفعجوبا  هرهچ ، هایس  نیا  زا  زورما  هک  ینایرج  رطاخب  تفگ :

؟ دوب هچ  نایرج  متفگ :

رد ار  اهقف  ورنیا  زا  دیامن ، كاپ  ار  وا  دح  يارجا  اب  هک  تساوخ  هفیلخ  زا  دوب و  هدرک  يدزد  هب  رارقا  هک  دـندروآ  ار  یقراس  تفگ :
.دومن راضحا  زین  ار  ( �  ) یلع نب  دمحم  دوب و  هدرک  عمج  دوخ  سلجم 
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؟ دوش عطق  دیاب  دزد  تسد  زا  تمسق  هچ  دیسرپ : ام  زا 

.چم زا  متفگ : نم 

؟ لیلد هچ  هب  تفگ :

تـسد ود  تروص و  : » دیامرف یم  ممیت  هیآ ي  رد  زین  دنوادخ  چم ، ات  دوش  یم  تسد  فک  اهتـشگنا و  رب  قالطا  تسد ، اریز  متفگ :
«. دینک حسم  ار  دوخ 

.دوش عطق  جنرآ  ات  شتسد  دیاب  دنتفگ : رگید  يا  هتسد  دندش و  رظن  مه  نم  اب  یهورگ 

؟ لیلد هچ  هب  دیسرپ :

جنرآ لماش  تسد  دوش  یم  مولعم  دیئوشب ،»)  ) اه جنرآ  ات  ار  ناتیاهتـسد  و  : » دیامرف یم  نتفرگ  وضو  دروم  رد  دنوادخ  اریز  دنتفگ :
.دوش یم  مه 

؟ دیئوگ یم  هچ  هلأسم  نیا  هرابرد ي  امش  رفعجابا ! يا  تفگ : هدرک  ( �  ) یلع نب  دمحم  بناج  هب  ور  عقوم  نیا  رد 

! نانمؤم ریما  يا  دنتفگ  ار  دوخ  رظن  همه  دومرف :

؟ تسه امش  دزن  یخساپ  هچ  نک ، اهر  ار  اهنیا  ياهفرح  تفگ :

! نانمؤم ریما  يا  راد  فاعم  ارم  دومرف :

.دیراد یخساپ  هچ  دیئوگب  هک  مهد  یم  دنگوس  ادخ  هب  ار  امش  تفگ :

دوش و عطق  ناتـشگنا  رخآ  زا  دـیاب  دزد  تسد  .دـنداد  رظن  تنـس  فـالخ  رب  اـهنیا  میوگ : یم  يداد  مسق  ادـخ  هب  هک  نونکا  دومرف :
.دنامب یقاب  تسد  فک 

؟ لیلد هچ  هب  تفگ :

ود وناز و  ود  تسد و  ود  تروص و  دوش : یم  ماجنا  عضوم  تفه  رب  هدجـس  دومرف : هک  ص )  ) ادـخ لوسر  شیامرف  لـیلد  هب  دومرف :
هاگ هدجس  : » دیامرف یم  دنوادخ  هکنآ  لاح  دنک و  هدجس  ات  دنام  دهاوخن  یتسد  رگید  دننک  عطق  جنرآ  ای  چم  زا  ار  شتسد  رگا  .اپ 

صاصتخا هچنآ  دیناوخم » ادخ  اب  ار  يدحا  سپ  ، » دننک یم  هدجـس  نآ  رب  هک  تسا  عضوم  تفه  نیمه  دوصقم  تسادخ » ِنآ  زا  اه 
.دوش یمن  عطق  دراد  ادخ  هب 

.دنراذگ یقاب  ار  تسد  فک  دننک و  عطق  ناتشگنا  ياهتنا  زا  ار  دزد  تسد  داد  روتسد  دیدنسپ و  ار  وا  رظن  مصتعم 
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 .... مدوبن هدنز  هک  متشاد  وزرآ  دش و  اپ  هب  یتمایق  نم  يارب  یئوگ  تفگ : دواد  یبا  نبا 

مالسلا هیلع  يداه  ماما 

َءاَهَقُْفلا َلَأَس  َِیفوُع  َِملَـس َو  اَّمَلَف  .ٍرِیثَک  ٍلاَِمب  َقَّدَصَتَی  ْنَأ  َهَِیفاَْعلا  ُهَّللا  ُهَقَزَر  ْنِإ  ِهَِّلل  َرَذَن  ُلِّکَوَتُْملا  َّمُس  اََّمل  َلاَق : ِّيِداَیِّزلا  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع 
َهَبَتْشاَف ٍْفلَأ ، ُهَئاِم  ْمُهُضَْعب : َلاَق  ٍفَالآ َو  ُهَرَـشَع  ْمُهُـضَْعب : َلاَق  ٍمَهْرِد َو  ُْفلَأ  ْمُهُـضَْعب : َلاَقَف  اوُفَلَتْخاَف  ُنوُکَی ؟ ْمَک  ِرِیثَْکلا  ِلاَْملا  ِّدَح  ْنَع 

.اَذَه ِْهیَلَع 

؟ َكَْدنِع ِیل  اَمَف  ِباَوَّصلا  ِّقَْحلِاب َو  َكُِربْخُأ  اَذَه  ْنِم  َنِینِمْؤُْملا  َریِمَأ  اَی  َُکْتیَتَأ  ْنِإ  ُُهبِجاَح : ُنَسَْحلا  َُهل  َلاَقَف 

.ٍهَعَْرقِم َهَئاِم  َُکبِرْضَأ  اَّلِإ  ٍمَهْرِد َو  ِفَالآ  ُهَرَشَع  َکَلَف  ِّقَْحلِاب  َْتیَتَأ  ْنِإ  ُلِّکَوَتُْملا : َلاَقَف 

.ُتیِضَر ْدَق  َلاَقَف 

.ًامَهْرِد َنِیناَمَِثب  ُقَّدَصَتَی  َُهل  ُْلق  ِنَسَْحلا � : ُوبَأ  َلاَقَف  َِکلَذ  ْنَع  َُهلَأَسَف  َّيِرَکْسَْعلا �  ِنَسَْحلا  َابَأ  یَتَأَف 

؟ َِکلَذ ِیف  ُهَّلِْعلا  اَم  ُْهلَس  َلاَقَف : ُهَرَبْخَأَف  ِلِّکَوَتُْملا  َیلِإ  َعَجَرَف 

ص)  ) ِهَّللا ِلوُسَر  َنِطاَوَم  اَنْدَدَعَف  ( 25/190/ هبوت « ) ٍهَرِیثَک َنِطاوَم  ِیف  ُهَّللا  ُمُکَرَـصَن  ْدََقل  (: » ص  ) ِهِِّیبَِنل َلاَق  َّلَج  َّزَع َو  َهَّللا  َّنِإ  َلاَقَف : َُهلَأَسَف 
.ًانِطْوَم َنِیناَمَث  ْتَغَلَبَف 

 . مَهْرِد ِفَالآ  َهَرَشَع  ُهاَطْعَأ  َحِرَفَف َو  ُهَرَبْخَأَف  ِْهَیلِإ  َعَجَرَف 

هب دشخب  افـش  ار  وا  ادخ  هک  یتروص  رد  درک  رذن  ادخ  يارب  دوب  هدش  مومـسم  یـسابع  لکوتم  هک  ینامز  دـیوگ : يدایز  هللادـبعوبا 
فالتخا هب  نانآ  دیـسرپ ، دایز  لام  رادقم  دروم  رد  ار  اهقف  رظن  تفایزاب  ار  دوخ  يدوبهب  تمالـس و  یتقو  دهد ، هقدـص  يدایز  لام 

یخرب هداتفا 

---------------

ص319. ج1 ، یشایعلا ، ریسفت  . 1

ص453. ج2 ، جاجتحإلا ، . 2

-------------

.تسنادن ار  شفیلکت  دش و  هبتشم  وا  رب  رما  و  دنداد ، صیخشت  مهرد  رازه  دص  یخرب  مهرد و  رازه  هد  یخرب  مهرد و  رازه  ار  نآ 

( دوب يداه �  ماما  شدوصقم   ) صخـش نیا  زا  ارنآ  تسرد  حیحـص و  خساپ  رگا  نانمؤم ! ریما  يا  تفگ : وا  هب  لّکوتم  نابرد  نسح ،
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؟ دوب دهاوخ  هچ  امش  دزن  رد  ارم  مروایب ، تیارب 

.دز مهاوخ  تقالش  هبرض  دص  هن  رگ  و  مهرد ، رازه  هد  تفگ : لّکوتم 

.دیسرپ ار  هلأسم  ترضح  نآ  زا  هتفر و  يداه �  ماما  دزن  سپ  متفریذپ ، تفگ :

.دهد هقدص  مهرد  داتشه  وگب  وا  هب  دندومرف : ترضح 

؟ تلع هچ  هب  سرپب : وا  زا  تفگ : لکوتم  داد ، ربخ  وا  هب  ار  ترضح  مالک  تشگزاب و  لکوتم  دزن  نابرد 

ار امـش  دنوادخ  کش  یب  : » هدومرف ص )  ) شربمایپ هب    دنوادخ دندومرف : ترـضح  دش ، ایوج  ار  تلع  تشگزاب و  ترـضح  دزن  زاب 
.دیسر داتشه  هب  اهنآ  میدرمش و  ار  ترضح  نآ  دربن  نیدایم  ام  و  درک ،» يرای  يدایز  نیدایم  رد 

.دیشخب مهرد  رازه  هد  وا  هب  هدش و  لاحشوخ  لکوتم  درک ، ربخاب  ار  وا  هتشگرب و  لکوتم  دزن  نابرد 

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما 

ُلُجَّرلا ُذُخْأَی  ًادِحاَو َو  ًامْهَس  ُذُخْأَت  ِهَفیِعَّضلا  ِهَنیِکْـسِْملا  ِهَأْرَْملا  ُلَاب  اَم  ٍدَّمَُحم � : َابَأ  ُّیِکَفْهَْفلا  َلَأَس  َلاَق : ِّیِعَخَّنلا  ٍدَّمَُحم  ِْنب  َقاَحْـسِإ  ْنَع 
؟ ِْنیَمْهَس

.ِلاَجِّرلا یَلَع  َِکلَذ  اَمَّنِإ  ٌهَلُقْعَم ، اَْهیَلَع  َال  ٌهَقَفَن َو  َال  ٌداَهِج َو  اَْهیَلَع  َْسَیل  َهَأْرَْملا  َّنِإ  ٍدَّمَُحم � : ُوبَأ  َلاَقَف 

.ِباَوَْجلا اَذَِهب  َُهباَجَأَف  َِهلَأْسَْملا  ِهِذَه  ْنَع  ِهَّللا �  ِْدبَع  َابَأ  َلَأَس  ِءاَجْوَْعلا  ِیبَأ  َْنبا  َّنِإ  ِیل : َلِیق  َناَک  ْدَق  یِسْفَن : ِیف  ُْتلُقَف 

يَرَج ًادِـحاَو ، َِهلَأْسَْملا  یَنْعَم  َناَک  اَذِإ  ٌدِـحاَو  اَّنِم  ُباَوَْجلا  َو  ِءاَجْوَْعلا ، ِیبَأ  ِْنبا  َُهلَأْسَم  َُهلَأْسَْملا  ِهِذَـه  ْمَعَن  َلاَقَف : َّیَلَع  ٍدَّمَُحم �  ُوبَأ  َلَْبقَأَف 
 . اَمُُهلْضَف َنِینِمْؤُْملا �  ِریِمَأ  َو  ص )  ) ِهَّللا ِلوُسَِرل  َو  ٌءاَوَس ، ِْملِْعلا  ِیف  اَنُرِخآ  اَُنلَّوَأ َو  اَِنلَّوَِأل َو  يَرَج  اَم  اَنِرِخِآل 

ود درم  دریگ و  یم  مهس  کی  ثرا  زا  فیعـض ، هراچیب ي  نز  ارچ  دیـسرپ : يرکسع � ) نسح  ماما   ) دمحم ابا  ترـضح  زا  یکفهف 
؟ مهس

نادرم هدـهع ي  رب  روما  هنوگ  نیا  تسین ، نز  هدـهع ي  رب  تمارغ  هید و  و  هداوناخ ، یجرخ  هقفن و  داهج ، اریز  دـندومرف : ترـضح 
.تسا

نآ هدیـسرپ و  قداـص �  ترـضح  زا  ار  هلأـسم  نیمه  ءاـجوعلا  یبا  نبا  مدوـب  هدینـش  متفگ : مدوـخ  اـب  نم  دـیوگ : قاحـسا )  ) يوار
.دنا هداد  وا  هب  ار  باوج  نیمه  زین  ترضح 

یکی اـم  باوج  تسا و  ءاـجوعلا  یبا  نبا  لاؤس  لاؤـس ، نیا  يرآ ، دـندومرف : هدرک و  نم  هب  ور  يرکسع �  ترـضح  ماگنه  نیا  رد 
زا اـم  نیرخآ  نیلّوا و  تسا و  يراـج  زین  اـم  نیرخآ  رد  اـم  نیلّوا  لـئاضف  .تسا  یکی  اـم  باوج  دـشاب  یکی  لاؤس  هاـگ  ره  تسا و 
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.دنراد ار  دوخ  يرترب  نینمؤملا �  ریما  و  ص )  ) ادخ لوسر  لاح ، نیع  رد  و  دنناسکی ، ملع  تهج 

مالسلا هیلع  نامز  ماما  نسحلا  نب  تجح  ترضح 

مالسلا هیلع  نامز  ماما  نسحلا  نب  تجح  ترضح 

اََهل ْدِـجَأ  َْمل  ِِلئاَسَْملا  ِباَعِـص  ْنِم  ًَهلَأْسَم  َنیَِعبْرَأ  ًافِّیَن َو  ِهِیف  ُّتَْبثَأ  ًاراَـموُط َو  ُتْذَـخَّتا  ِدَـق  ُْتنُک  َلاَـق ... : ِّیِّمُْقلا  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِْنب  ِدْعَـس  ْنَع 
ًادِصاَق َجَرَخ  َناَک  ْدَـق  ُهَْفلَخ َو  ُْتلَحَتْراَف  ٍدَّمَُحم �  ِیبَأ  اَنَالْوَم  َبِحاَص  َقاَحْـسِإ  َْنب  َدَـمْحَأ  يِدََـلب  ِلْهَأ  َرِیبَخ  اَْهنَع  َلَأْسَأ  ْنَأ  یَلَع  ًابیُِجم 

! ِیب َُکقاَِحل  ٍْریَِخب  َلاَق : اَنْحَفاَصَت  اَّمَلَف  ِلِزاَنَْملا  ِضَْعب  ِیف  ُُهتْقِحَلَف  يَأَر  ْنَم  َّرُِسب  اَنَالْوَم  َوَْحن 

.ِهَِلئْسَْألا ِیف  ُهَداَْعلا  َُّمث  ُقْوَّشلا  ُْتُلق :

ِیف َلِضاَعَم  ْنَع  َُهلَأْسَأ  ْنَأ  ُدـیِرُأ  اـَنَأ  ٍدَّمَُحم � َو  ِیبَأ  اَنَالْوَم  ِءاَِقل  َیلِإ  ُمَرَْقلا  َِیب  َحَِرب  ْدَـقَف  ِهَدِـحاَْولا  ِهَّطُْخلا  ِهِذَـه  یَلَع  اَْنیَفاَکَت  ْدَـق  َلاَـق :
َوُه ُُهِبئاَرَغ َو  یَنْفَت  َال  ُُهِبئاَجَع َو  یِـضَْقنَت  َال  ٍرَْحب  ِهَّفَـض  یَلَع  َِکب  ُفِقَت  اَهَّنِإَف  َهَکَراَبُْملا  َهَبْحُّصلا  اَهَکَنوُدَـف  ِلیِْزنَّتلا  ِیف  َلِکاَشَم  ِلـیِوْأَّتلا َو 

.اَنُماَمِإ

 .... ِْهیَلَع ِلوُخُّدلِاب  ُنْذِْإلا  اَْنیَلَع  َجَرَخَف  اَّنَذْأَتْساَف  اَنِدِّیَس  ِبَاب  َیلِإ  اَْهنِم  اَْنیَهَْتناَف  يَأَر  ْنَم  َّرُس  اَنْدَرَوَف 

؟ ُدْعَس اَی  َِکب  َءاَج  اَم  َلاَقَف : ٍدَّمَُحم �  ُوبَأ  اَنَالْوَم  ََّیلِإ  َرَظَن 

.اَنَالْوَم ِءاَِقل  یَلَع  َقاَحْسِإ  ُْنب  ُدَمْحَأ  ِینَقَّوَش  ُْتلُقَف :

؟ اَْهنَع َُهلَأْسَت  ْنَأ  َتْدَرَأ  ِیتَّلا  ُِلئاَسَْملا  َو  َلاَق :

.َيَالْوَم اَی  اَِهلاَح  یَلَع  ُْتُلق :

.ِماَلُْغلا َیلِإ  َأَمْوَأ  ِیْنیَع َو  َهَُّرق  ْلَسَف  َلاَق :

.اَْهنِم ََکل  اََدب  اَّمَع  ْلَس  ُماَلُْغلا : َِیل  َلاَقَف 

ِلَمَْجلا َمْوَی  َلَسْرَأ  یَّتَح  َنِینِمْؤُْملا �  ِریِمَأ  ِدَِـیب  ِِهئاَِسن  َقاَلَط  َلَعَج  ص )  ) ِهَّللا َلوُسَر  َّنَأ  ْمُْکنَع  اَـنیِّوُر  اَّنِإ  اـَنَالْوَم ! َْنبا  اـَنَالْوَم َو  َُهل : ُْتلُقَف 
اَّلِإ َِکبْرَغ َو  یِّنَع  ِْتفَفَک  ْنِإَف  ِِکلْهَِجب ، ِكاَلَْهلا  َضاَیِح  ِکِیَنب  ِتْدَرْوَأ  ِِکتَْنتِِفب َو  ِِهلْهَأ  ِماَلْـسِْإلا َو  یَلَع  ِتْجَهْرَأ  ْدَق  ِکَّنَأ  َهَِشئاَع  َیلِإ 

.ُهَتاَفَو َّنُُهقاَلَط  َناَک  ْدَق  ص )  ) ِهَّللا ِلوُسَر  ُءاَِسن  َو  ُِکتْقَّلَط ،

؟ ُقاَلَّطلا اَم  َلاَق :

.ِلِیبَّسلا ُهَِیلْخَت  ُْتُلق :
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؟ ُجاَوْزَْألا َّنَُهل  ُّلِحَی  َال  َِملَف  ُلِیبَّسلا ، َّنَُهل  ْتَیِّلُخ  ْدَق  ص )  ) ِهَّللا ِلوُسَر  َهاَفَو  َّنُُهقاَلَط  َناَک  اَذِإَف  َلاَق :

.َّنِْهیَلَع َجاَوْزَْألا  َمَّرَح  َیلاَعَت  َكَراَبَت َو  َهَّللا  َّنَِأل  ُْتُلق :

؟ َّنُهَلِیبَس ُتْوَْملا  یَّلَخ  ْدَق  َْفیَک َو  َلاَق :

. ------------ َنِینِمْؤُْملا � ِریِمَأ  َیلِإ  ُهَمْکُح  ص )  ) ِهَّللا ُلوُسَر  َضَّوَف  يِذَّلا  ِقاَلَّطلا  یَنْعَم  ْنَع  َيَالْوَم  َْنبا  اَی  ِینِْربْخَأَف  ُْتُلق :

ص85. ج7 ، یفاکلا ، .1

-------------

اَذَـه َّنِإ  ِنَسَْحلا ! َابَأ  اَی  ص :)  ) ِهَّللا ُلوُسَر  َلاَقَف  ِتاَـهَّمُْألا ، ِفَرَِـشب  َّنُهَّصَخَف  ص )  ) ِِّیبَّنلا ِءاَِـسن  َنْأَـش  َمَّظَع  ُهُمْـسا  َسَّدَـقَت  َهَّللا  َّنِإ  َلاَـق :
ِفَرَـش ْنِم  اَهْطِقْـسَأ  ِجاَوْزَْألا َو  ِیف  اََهل  ِْقلْطَأَف  َْکیَلَع  ِجوُرُْخلاـِب  يِدـَْعب  َهَّللا  ِتَصَع  َّنُُهتَّیَأَـف  ِهَعاَّطلا ، یَلَع  ِهَِّلل  َْنمُد  اَـم  َّنَُهل  ٍقاـَب  َفَرَّشلا 

.َنِینِمْؤُْملا ِهَمُومُأ 

.ِِهْتَیب ْنِم  اَهَجِرُْخی  ْنَأ  ِجْوَّزِلل  َّلَح  اَِهتَّدِع  ِیف  اَِهب  ُهَأْرَْملا  ِتَتَأ  اَذِإ  ِیتَّلا  ِهَنِّیَبُْملا  ِهَشِحاَْفلا  ِنَع  ِینِْربْخَأَف  ُْتُلق :

َنِم َکـِلَذ  َدـَْعب  َِعنَتْمَی  ْنَأ  اَـهَداَرَأ  ْنَِمل  َْسَیل  ُّدَْـحلا  اَْـهیَلَع  َمِیقُأ  َْتنَز َو  اَذِإ  َهَأْرَْملا  َّنِإَـف  ِءاـَنِّزلا ، َنوُد  ُقْحَّسلا  َیِه  ُهَنِّیَبُْملا  ُهَشِحاَْـفلا  َلاَـق :
ُهَدَْعبَأ َو ْدَقَف  ُهاَزْخَأ  ْنَم  ُهاَزْخَأ َو  ْدَقَف  ِهِمْجَِرب  ُهَّللا  َرَمَأ  ْدَق  ْنَم  ٌيْزِخ َو  ُمْجَّرلا  ُمْجَّرلا َو  اَْهیَلَع  َبَجَو  ْتَقَحَس  اَذِإ  ِّدَْحلا َو  ِلْجَِأل  اَِهب  ِجُّوَزَّتلا 

 ... َُهبَْرقَی ْنَأ  ٍدَحَِأل  َْسیَلَف  ُهَدَْعبَأ  ْنَم 

خـساپ هک  مدوب  هتفاین  ار  یـسک  هک  ار  هلکـشم  لئاسم  زا  هلأسم  دـنچ  لهچ و  هتفرگرب و  يراموط  دـیوگ ... : یمق  هللا  دـبع  نب  دـعس 
.مسرپب يرکسع �  نسح  ماما  میالوم  رای  قاحسا ، نب  دمحا  مرهش ، ياناد  زا  ات  مدوب  هتشون  نآ  رد  دهد ،

زا یکی  رد  ات  مدرک  تکرح  وا  رـس  تشپ  مه  نم  .دوب  هدش  راپـسهر  ارماس  يوسب  نامیالوم  اب  تاقالم  دـصق  هب  دـمحا  عقوم  نآ  رد 
! ریخ هب  ندیسر  تفگ : مداد  تسد  وا  اب  یتقو  .مدیسر  وا  هب  لزانم 

.مدیسر تمدخ  مراد  امش  زا  هک  یتالاؤس  رطاخب  لومعم  قبط  و  رادید ، قوش  رطاخب  متفگ :

لیوأت و زا  هک  یلکشم  تالاؤس  مهاوخ  یم  متسه و  دّمحموبا �  میالوم  تاقالم  قاتشم  مه  نم  میربارب ، مه  اب  دروم  نیا  رد  تفگ :
بئارغ بئاجع و  هک  دیسر  یهاوخ  ییایرد  هب  نآ  هلیسو  هب  اریز  تسا  كرابم  تقافر  نیا  .مسرپب  ترـضح  نآ  زا  مراد  نآرق  لیزنت 

.تسام ماما  وا  تسین و  یندش  مامت  نآ 

 .... داد دورو  هزاجا  ترضح  نابرد  میتساوخ ، دورو  هزاجا  میتفر و  نامیالوم  هناخ  رد  هب  میدش و  هرماس  دراو  سپ 

؟ يا هدمآ  هچ  يارب  وت  دعس  يا  دومرف : دومن و  نم  هب  یهاگن  يرکسع �  نسح  ماما 
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.درک میالوم  ترایز  هب  قیوشت  ارم  قاحسا  نب  دمحا  مدرک : ضرع 

؟ دش هچ  یسرپب  یتساوخ  یم  هک  یتالاؤس  دندومرف :

.تسا هدنام  باوج  یب  نانچمه  اقآ  مدرک : ضرع 

.دومن یکدوک  هب  هراشا  شکرابم  تسد  اب  .نک و  لاؤس  نم  مشچ  رون  زا  دندومرف :

رایتخا ص )  ) ادـخ لوسر  هک  هدـش  تیاور  ام  يارب  امـش  زا  ام ! يـالوم  دـنزرف  ـالوم و  مدرک : ضرع  هدومن و  هدازاـقآ  نآ  هب  ور  نم 
: هک داتسرف  ماغیپ  هشیاع  يارب  لمج  گنج  رد  یلع �  ترضح  هک  ییاج  ات  دوب  هداد  نینمؤملا �  ریما  تسد  هب  ار  دوخ  نانز  قالط 

رگا يدناشک ، يدوبان  هاگترپ  هب  ینادان  يور  زا  ار  دوخ  نادنزرف  يدیشاپ و  هزیتس  رابغ  نیملسم  مالسا و  رب  دوخ  يزیگنا  هنتف  اب  وت  »
.دنا هدش  هقّلطم  يو  تافو  اب  ص )  ) ادخ لوسر  نانز  هک  یلاح  رد  مهد » یم  قالط  ار  وت  هن  رگ  چیه و  هک  يرادرب  تسد 

؟ تسیچ قالط  دندومرف :

(. دشاب دازآ  دنک  رهوش  دهاوخب  رگا  هک   ) نز ندرک  اهر  ینعی  مدرک : ضرع 

؟ دوبن زیاج  اهنآ  رب  جاودزا  زونه  ارچ  سپ  دش  ققحم  ناشیا  تلحر  اب  ص )  ) ادخ لوسر  نانز  قالط  رگا  دندومرف :

.درک مارح  اهنآ  رب  ار  ندرک  رهوش    دنوادخ اریز  متفگ :

؟ تشاذگ زاب  اهنآ  رب  ار  هار  ادخ  لوسر  تافو  هک  یلاح  رد  ارچ ؟ دندومرف :

؟ دوب هچ  دراذگاو  نینمؤملا �  ریما  هب  ار  شمکح  ص )  ) ادخ لوسر  هک  یقالط  نآ  دییامرفب  سپ  میالوم ! دنزرف  يا  متفگ :

ص)  ) ادخ لوسر  درک و  صوصخم  تما  يردام  تفارـش  هب  ار  نانآ  دینادرگ و  گرزب  ار  ربمایپ  نانز  نأش  لاعتم  دنوادخ  دندومرف :
ره سپ  دنـشاب ، لوغـشم  ادـخ  تعاط  هب  هک  تسا  یقاب  اـهنآ  يارب  یتقو  اـت  تفارـش  نیا  نسحلاوبا ؟ يا  دومرف : نینمؤـملا �  ریما  هب 

يردام تفارش  زا  ار  وا  راذگزاب و  يو  ندرک  رهوش  يارب  ار  هار  دنک ، ینامرفان  ار  ادخ  وت  هیلع  رب  مایق  اب  نم ، زا  سپ  هک  اهنآ  مادک 
.نک طقاس  نانمؤم 

نامز رد  نز  نوچ  هک  دراد ) قالط  هروس ي  لوا  هیآ ي  هب  هراشا  هنّیبم ؛ هشحاـف ي  ینلع :(  هاـنگ  نآ  هکنیا  هب  دـیهد  ربخ  ارم  متفگ :
؟ تسیچ دنک  نوریب  دوخ  هناخ  زا  ار  وا  هک  تساور  شرهوش  رب  دوش  بکترم  هّدع 

دنک جاودزا  وا  اب  هتـساوخ  یم  هک  يدرم  دوش  يراج  وا  رب  ّدـح  دـنک و  انز  ینز  رگا  اریز  اـنز ، هن  تسا  هقحاـسم  روظنم ، دـندومرف :
هک یـسک  تسا و  يراوخ  مجر  دوش و  مجر  یتسیاب  دنک  هقحاسم  رگا  اّما  .دزرو  عانتما  وا  اب  جاودزا  زا  ّدح ، يارجا  رطاخب  یتسیابن 
اب هک  دزسن  ار  سک  چیه  هتخاس و  رود  ار  يو  دزاس  راوخ  ادخ  هک  ار  یـسک  تسا و  هتخاس  راوخ  ار  وا  دهد  ار  شمجر  نامرف  ادخ 

.دنک یکیدزن  يو 
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ادخ ینیوکت  رما  هب  تیاده  . 2

هراشا

لئالد نییبت  اب  نازیملا  ریسفت  رد  ییابطابط �  همالع  بانج  ار  انعم  نیا  .تسا  ینیوکت  رما  هب  تیادـه  رما ،» هب  تیادـه   » ِرگید يانعم 
: میروآ یم  اجنیا  رد  ارنآ  همجرت ي  هصالخ  هک  هدومرف  رکذ  نآ  ینآرق 

-----------

ص465. ج2 ، نیدلا ، لامک   . 1

--------------

ار نآ  دهاوخ  یم  تسا و  فیرعت  فصو  هدرک  تماما  زا  هک  یفـصو  دیآ  یم  رب  ( 24/417/ هدجس /73/328 و  ءایبنا  ) هیآ ود  نیا  زا 
يانعم هب  تماما  هک  هدـنامهف  دـیق  نیا  اب  هدرک و  رما  هب  دـیقم  ار  تیادـه  نیا  اج  همه  رگید  يوس  زا  دـنک ، یفرعم  تیادـه  ماقم  هب 

هراب رد  اج  کی  رد  هک  تسنامه  مه  رما  نیا  دریگ و  یم  تروص  ادخ  رما  اب  هک  تسا  یتیادـه  يانعم  هب  هکلب  تسین  تیادـه  قلطم 
: هدومرف شا 

/82 و 83/445) سی « ) ْیَش ٍء ِّلُک  ُتوُکَلَم  ِهِدَِیب  يِذَّلا  َناْحبُسَف  ُنوُکَیَف ، ْنُک  َُهل  َلوُقَی  ْنَأ  ًاْئیَش  َدارَأ  اذِإ  ُهُْرمَأ  امَّنِإ  »

توکلم هک  ییادخ  تسا  هّزنم  سپ  دوش ، تسه  وا  شاب و  دیوگب  زیچ  نآ  هب  هک  تسا  نیمه  اهنت  دـنک  هدارا  ار  يزیچ  یتقو  وا  رما  »
«. تسوا تسد  هب  زیچ  ره 

یم هجاوـم  ناحبـس  يادـخ  اـب  رما ، نآ  اـب  ناـماما  هک  تسا  تقلخ  زا  يرگید  هجو  هدـناوخ ، زین  توـکلم  ارنآ  هیآ  نیا  هک  یهلا  رما 
هملک هب  دارم  هک  تسا  يزیچ  نامه  رما ، و  لیدـبت ، رییغت و  زا  یلاـخ  و  ناـکم ، ناـمز و  دویق  زا  رهطم  رهاـط و  تسا  یتقلخ  دـنوش ،

.تسین يرگید  زیچ  ءایشا  ینیع  دوجو  زا  ریغ  نآ  تسنآ و  ْنُک » »

رظن زا  تماما  سپ  دـنک ، یم  تیادـه  دراد  رایتخا  رد  هک  یتوکلم  يرما  اب  هک  تسا  يا  هدـننک  تیادـه  ماـما ، هکنآ : نخـس  هاـتوک 
فرـص نینمؤـم  نـالوسر و  ناربماـیپ و  تیادـه  نوـچ  شتیادـه  دراد و  مدرم  لاـمعا  رد  ماـما  هک  تسا  یتیـالو  هوـحن  کـی  نطاـب 

هار هب  نتفرگ و  قلخ  تسد  ماما  تیاده  هکلب  تسین ، نداد  سردآ  فرص  هرخألاب  هنسح و  هظعوم ي  تحیصن و  قیرط  زا  ییامنهار 
.تسا ندناسر  قح 

هکنیا نینمؤم و  لسر و  ءایبنا و  تیاده  هرابرد  هتـسناد ، تیاده » داجیا   » ینعی ادـخ ، رما  هب  تیادـه  ار  ماما  تیادـه  هک  میرک  نآرق 
: دیامرف یم  تسا ، تواقش  تداعس و  هار  نداد  ناشن  فرص  نانآ  تیاده 

(. 4/255/ میهاربا ُءاشَی » ْنَم  يِدْهَی  ُءاشَی َو  ْنَم  ُهَّللا  ُّلُِضیَف  ْمَُهل  َنِّیَُبِیل  ِهِمْوَق  ِناِسِلب  اَّلِإ  ٍلوُسَر  ْنِم  اْنلَسْرَأ  ام  «َو 
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دهاوخب ار  هک  ره  و  تیاده ، دهاوخب  ار  هک  ره  دنوادخ  سپس  دنک و  نایب  ناشیارب  ات  شموق  نابز  هب  رگم  میداتـسرفن  یلوسر  چیه  »
«. دنک هارمگ 

هکنیا يارب  میریگن ؛ قیرط  هئارا ي  ياـنعم  هب  ( 23/417/ هدجس /73/328 و  ءایبنا  ) هیآ ي ود  رد  ار  رما  ارچ  دـیوگن  یـسک  رگید  سپ 
بصنم هک  یتیاده  سپ  .تسین  ییامنهار  يانعم  هب  تیاده  بصنم  زا  کفنم  توبن ، .تشاد  ار  تیاده  نیا  رمع  همه  رد  میهاربا � 

نآ اب  هک  تسا  سوفن  رد  ینیوکت  فرصت  عون  کی  انعم  نیا  و  دشاب ، هتـشاد  دصقم  هب  ندناسر  زا  ریغ  دناوت  یمن  ییانعم  تسا  ماما 
تسا یفرصت  نوچ  .دزاس و  یم  راومه  رتالاب ، یفقوم  هب  یفقوم  زا  اهنآ  نداد  لاقتنا  لامک و  يوسب  اهلد  ندرب  يارب  ار  هار  فرصت ،

، یعیرشت هن  دوب  دهاوخ  ینیوکت  يرما  زین  دریگ  یم  تروص  تیاده  نآ  اب  هک  يرما  زا  دارم  ریزگان  ینطاب ، تسا  یلمع  و  ینیوکت ،
.تسا رابتعا  فرص  هک 

هک میمهف  یم  تسا -  تلآ  ای  تیببـس و  ءاب  هرماب " رد " ءاب  هکنیا  نتفرگ  رظن  رد  اب  دـنک -  یم  تیادـه  رما ، هلیـسو  هب  ماـما  نوچ  و 
تاماقم رد  هک  یفالتخا  بسح  رب  دوش و  یم  رـشتنم  مدرم  ریاس  هب  وا  زا  و  تسا ، تیادـه  نآ  هب  سبلتم  سک  ره  زا  لـبق  ماـما  دوخ 

.دوش یم  دنم  هرهب  نآ  زا  دوخ  دادعتسا  ردق  هب  سک  ره  دنراد 

طبار ربمایپ  هک  نانچمه  تسا ، ینطاب  يرهاظ و  تاضویف  ذـخا  رد  ناشراگدرورپ  مدرم و  نایم  طـبار  ماـما ، هک  میمهف  یم  اـجنیا  زا 
هب ربمایپ  هیحان  زا  و  هتـشگ ، لزان  یحو  هار  زا  هک  یهلا  عیارـش  ینعی  يرهاظ ، تاضویف  نتفرگ  رد  تسا  یلاعت  يادـخ  مدرم و  ناـیم 

.دوش یم  رشتنم  مدرم  ریاس 

ار مدرم  هک  تسا  یلیلد  ربمایپ  هک  نانچمه  دـنک ، یم  ییامنهار  شتاماقم  يوسب  ار  سوفن  هک  تسا  یلیلد  ماما  هک  میمهف  یم  زین  و 
ياراد یضعب  و  دنماما ، اهنت  یـضعب  و  دنربمایپ ، اهنت  ادخ  يایلوا  زا  یـضعب  هتبلا  دیامن ، یم  هار  حلاص  لامعا  قح و  تاداقتعا  يوسب 

1  . شدنزرف ود  میهاربا و  دننام  دنتسه ، ماقم  ود  ره 

--------------

ص429. ص411 و ج14 ، ج1 ، نازیملا ، ریسفت  همجرت   . 1

ینیوکت تیاده  عوقو  یگنوگچ 

رد اذل  (، 82/445/ سی  ...« ) ًاْئیَـش َدارَأ  اذِإ  ُهُْرمَأ  امَّنِإ  : » دوش یم  عقاو  وا  هدارا ي  زا  سپ  تبترم ، تهج  زا  یهلا  رما  هکنیا  هب  هجوت  اـب 
رگنایب هک  يا  هیآ  نیرتهب  ورنیا  زا  .دریگ  یم  قلعت  تیاده  هب  رما ، هاگنآ  دوش و  یم  هدارا  هدنب  تیاده  ادـتبا  مود ، يانعم  هب  تیادـه 

: تسا لیذ  هیآ ي  دشاب  یم  رما  هب  تیاده  عوقو  یگنوگچ  رما و  نیا  قَّلعتم 

ُلَعْجَی َِکلذَک  ِءامَّسلا  ِیف  ُدَّعَّصَی  امَّنَأَک  ًاجَرَح  ًاقِّیَض  ُهَرْدَص  ْلَعْجَی  ُهَّلُِضی  ْنَأ  ْدُِری  ْنَم  ِمالْسِْإِلل َو  ُهَرْدَص  ْحَرْشَی  ُهَیِدْهَی  ْنَأ  ُهَّللا  ِدُِری  ْنَمَف  »
(125/144/ ماعنأ « ) َنُونِمُْؤی َنیذَّلا ال  یَلَع  َسْجِّرلا  ُهَّللا 
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ار شا  هنیس  دراذگاو ، یهارمگ  رد  دهاوخب  ار  هک  ره  دیاشگب و  مالسا  يارب  ار  شا  هنیس  دنک ، تیاده  دهاوخب  ادخ  ار  هک  ره  سپ  »
«. دهن یم  يدیلپ  دنروآ  یمن  نامیا  هک  یناسک  رب  نینچ  نیا  ادخ  .دور  یم  الاب  نامسآ  رد  ییوگ  هکنانچ  دنادرگ  رت  گنت  گنت و 

ُهَّللا ِدُِری  ْنَمَف  : » َّلَج َّزَع َو  ِهَّللا  ِلْوَق  ْنَع  َرُوباَْـسیَِنب  اَضِّرلا �  یَسُوم  َْنب  َِّیلَع  ِنَسَْحلا  َابَأ  ُْتلَأَس  َلاَق : ِّيِرُوباَْسیَّنلا  َناَْمیَلُـس  ِْنب  َناَدْمَح  ْنَع 
« ِمالْسِْإِلل ُهَرْدَص  ْحَرْشَی  ُهَیِدْهَی  ْنَأ 

َیلِإ ِنوُکُّسلا  ِِهب َو  ِهَقِّثلا  ِهَِّلل َو  ِمِیلْـسَّتِلل  ُهَرْدَص  ْحَرْـشَی  ِهَرِخْآلا  ِیف  ِِهتَماَرَک  ِراَد  ِِهتَّنَج َو  َیلِإ  اَْینُّدلا  ِیف  ِِهناَمیِِإب  ُهَیِدـْهَی  ْنَأ  ُهَّللا  ِدُِری  ْنَم  َلاَق :
ْلَعْجَی  » اَْینُّدلا ِیف  َُهل  ِِهناَیْصِع  ِِهب َو  ِهِْرفُِکل  ِهَرِخْآلا  ِیف  ِِهتَماَرَک  ِراَد  ِِهتَّنَج َو  ْنَع  ُهَّلُِـضی » ْنَأ  ْدُِری  ْنَم  َو   » ِْهَیلِإ َِّنئَمْطَی  یَّتَح  ِِهباََوث  ْنِم  ُهَدَعَو  اَم 

ُهَّللا ُلَعْجَی  َِکلذَـک  ِءامَّسلا  ِیف  ُدَّعَّصَی  امَّنَأَک   » َریِـصَی یَّتَح  ُُهْبلَق  ِهِداَِقتْعا  ِنِم  َبِرَطْـضَی  ِهِْرفُک َو  ِیف  َّکُـشَی  یَّتَح  ًاـجَرَح » ًاقِّیَـض  ُهَرْدَـص 
« . َنُونِمُْؤی َنیِذَّلا ال  یَلَع  َسْجِّرلا 

دهاوخب ادـخ  ار  هک  ره  سپ  : » مدیـسرپ هیآ  نیا  يانعم  هراـبرد ي  اضر �  ماما  زا  روباشین  رد  دیوگ : يروباشین  نامیلـس  نب  نادـمح 
تشهب و هب  هتـشاد  ایند  رد  هک  ینامیا  رطاخب  دهاوخب  ادخ  ار  سک  ره  دندومرف : دیاشگب .» مالـسا  يارب  ار  شا  هنیـس  دـنک ، تیادـه 

هدوسآ یهلا  شاداپ  هدعو ي  هب  دنک و  دامتعا  وا  هب  دوش و  ادخ  میلست  ات  دزاس  هداشگ  ار  شا  هنیس  دنک  ییامنهار  شتمارک  هناخ ي 
، دزاس هارمگ  شتمارک  هناخ ي  تشهب و  زا  ایند ، نیا  رد  شنایـصع  رفک و  رطاـخ  هب  دـهاوخب  ار  سک  ره  و  ددرگ ، نئمطم  رطاـخ و 

دوش نانچ  ددرگ و  برطضم  شداقتعا  رد  شلد  هدش و  کش  راچد  مه  شرفک  رد  هک  ییاج  ات  دیامن  رت  گنت  گنت و  ار  شا  هنیس 
«. دهد یم  رارق  دنروآ  یمن  نامیا  هک  نانآ  رب  يدیلپ  سجر و  هنوگنیا  دنوادخ  .دور  الاب  نامسآ  رد  دهاوخ  یم  ییوگ   » هک

: دوش یم  لصاح  دوش  یم  نشور  لد  رد  هک  يرون  هطساوب ي  زین  ردص  حرش 

(22/461/ رمز « ) ٍنیبُم ٍلالَض  یف  َِکئلوُأ  ِهَّللا  ِرْکِذ  ْنِم  ْمُُهبُوُلق  ِهَیِساْقِلل  ٌْلیَوَف  ِهِّبَر  ْنِم  ٍرُون  یلَع  َوُهَف  ِمالْسِْإِلل  ُهَرْدَص  ُهَّللا  َحَرَش  ْنَمَف  «َأ 

؟] تسا نالدتخس  دننام   ] تسا شیوخ  راگدرورپ  بناج  زا  يرون  رب  وا  هداشگ و  مالسا  يارب  ار  شا  هنیـس  ادخ  هک  یـسک  ایآ  سپ  »
«. دننک یمن  ادخ  دای  هک  ینالدگنس  رب  ياو  سپ 

اًرُون ِِهْبلَق  ِیف  ُفِذـْقَی  : » دـندومرف دـش  هدیـسرپ  ناشیا  زا  ( 125/ ماـعنا  ) هیآ ي هراـبرد ي  یتـقو  هک  هدـش  تـیاور  ص )  ) مرکا یبـن  زا 
.ددرگ یم  شلد  تعسو  یگداشگ و  بجوم  هک  دزادنا  یم  شلد  رد  يرون  ُعَّسَوَتَی : » ُحِرَْشنَیَف َو 

نشور يارب  .دریذپ  یم  تروص  نمؤم  لد  رد  يرون  نتخادنا  اب  ردص و  حرـش  داجیا  قیرط  زا  رما ، هب  تیاده  هک  دش  مولعم  اجنیا  ات 
: دش دهاوخ  رکذ  رگید  تیاور  هس  انعم  نیا  ندش  رت 

ِروُّنلا َِکلَذ  ْنِم  َذَـخَأ  َُّمث  ِشْرَْعلا  ِرُون  ْنِم  اَهَقَلَخ  َهَّنَْجلا  َّلَج  َّزَع َو  ُهَّللا  َقَلَخ  اََّمل  ص :)  ) ِهَّللا ُلوُسَر  َلاَـق  َلاَـق : ِّيِراَْـصنَْألا  َبوُّیَأ  ِیبَأ  ْنَع 
يَدَتْها ِروُّنلا  َِکلَذ  ْنِم  َُهباَصَأ  ْنَمَف  ِروُّنلا  ُُثُلث  ع )  ) ِِهْتَیب َلْهَأ  ًاِّیلَع َو  َباَصَأ  ِروُّنلا َو  ُُثُلث  َهَمِطاَف �  َباَصَأ  ِروُّنلا َو  ُُثُلث  ِیَنباَصَأَف  ُهَفَذَقَف 

( . ص  ) ٍدَّمَُحم ِلآ  ِهَیَالَو  ْنَع  َّلَض  ِروُّنلا  َِکلَذ  ْنِم  ُْهبُِصی  َْمل  ْنَم  ٍدَّمَُحم َو  ِلآ  ِهَیَالَو  َیلِإ 

رون نآ  زا  هاـگنآ  .دـیرفآ  شرع  روـن  زا  ارنآ  دـیرفآ  ار  تشهب    يادخ یتقو  دـندومرف : ص )  ) ادـخ لوسر  دـیوگ : يراصنا  بویاوبا 
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ار سک  ره  سپ  ع ،)  ) شنادناخ یلع و  هب  موس  کی  همطاف � و  هب  موس  کی  دیـسر ، نم  هب  نآ  موس  کی  دومن ، باترپ  تفرگرب و 
دهاوخ مگ  ار  ص )  ) دـمحم لآ  تیالو  هار  دـسرن  هک  ار  سک  ره  دـبای و  یم  هر  ص )  ) دـمحم لآ  تیـالو  هب  دـسرب  رون  نیا  زا  هک 

ِهَئیِـضُْملا ِسْمَّشلا  َنِم  ُرَْونَأ  َنِینِمْؤُْملا  ِبُوُلق  ِیف  ِماَمِْإلا  ُرُوَنل  ٍِدلاَخ ، َابَأ  اَی  ِهَّللا  َو  َلاَق : ُّهنَأ  ٍرَفْعَج �  ِیبَأ  ْنَع  ِِّیُلباَْکلا  ٍدـِلاَخ  ِیبَأ  ْنَع  .درک 
ٌْدبَع اَنُّبُِحی  َال  ٍِدلاَخ ، َابَأ  اَی  ِهَّللا  .ْمُُهبُوُلق َو  ُِملُْظتَف  ُءاَشَی  ْنَّمَع  ْمُهَرُون  َّلَج  َّزَع َو  ُهَّللا  ُبُجْحَی  َنِینِمْؤُْملا َو  َبُوُلق  َنوُرِّوَُنی  ِهَّللا  ْمُه َو  ِراَهَّنلِاب َو 

ِباَسِْحلا ِدیِدَش  ْنِم  ُهَّللا  ُهَمَّلَس  اََنل  ًاْملِس  َناَک  اَذِإَف  اََنل  ًاْملِس  َنوُکَی  اََنل َو  َمِّلَُسی  یَّتَح  ٍْدبَع  َْبلَق  ُهَّللا  ُرِّهَُطی  َال  ُهَْبلَق َو  ُهَّللا  َرِّهَُطی  یَّتَح  اَناَّلَوَتَی  َو 
 . ِرَبْکَْألا ِهَماَیِْقلا  ِمْوَی  ِعَزَف  ْنِم  ُهَنَمآ  َو 

نشور زور ، رد  نابات  دیشروخ  رون  زا  نانمؤم  لد  رد  ماما  رون  دلاخوبا ، يا  مسق  ادخ  هب  دندومرف : رقاب �  ماما  دیوگ : یلباک  دلاخوبا 
اهنآ لد  ات  دراد  ناهنپ  دـهاوخ  هک  ره  زا  ار  ناشیا  رون  ادـخ  .دـنزاس و  یم  ینارون  ار  نانمؤم  ياـهلد  ناـماما  مسق  ادـخ  هب  تسا ، رت 
ادخ دنک و  كاپ  ار  شبلق  ادخ  هکنیا  ات  دنکن  يوریپ  ام  زا  درادن و  تسود  ار  ام  يا  هدنب  دـلاخوبا ، يا  مسق  ادـخ  هب  ددرگ ، کیرات 

زا دراد و  شهاگن  تخس  باسح  زا  ادخ  دوش  رادربنامرف  نوچ  ددرگ و  ام  رادربنامرف  میلـست و  هکنیا  ات  دنکن  كاپ  ار  يا  هدنب  بلق 
.دزاس شنمیا  زیخاتسر  زور  گرزب  ساره 

يَدَتْها َكِرُون  ِءاَیِِـضب  َو  : » میراد یم  هضرع  ترـضح  نآ  هب  باطخ  هدـش  تیاور  قداص �  ماـما  زا  هک  نیـسح �  ماما  ترایز  رد  و 
« . دنتفای هار  وت  هب  بلط  لها  هک  دوب  وت  رون  شبات  تکرب  هب  و  «: » َْکَیلِإ َنُوِبلاَّطلا 

یتبسانم ناشیا ، تماما  همئا و  نأش  رد  هچ  نآرق و  هرابرد ي  هچ  ادخ ، صوصخ  رد  هچ  هتفر ، راکب  نآرق  رد  رون  ریبعت  هچ  ره  الصا 
(. ----------------- ترتع نآرق و  ندوب  رون  تیصوصخ  كر :  ) دراد تیاده  اب 

ص242. دیحوتلا ، . 1

ص131. ج1 ، بولقلا ، داشرإ  . 2

ص187. ج1 ، لاصخلا ، . 3

ص194. ج1 ، یفاکلا ، . 4

ص498. یمعفک ، حابصم   . 5

ینیوکت تیاده  هنیشیپ ي 

هناوتـشپ ي راهق  دنوادخ  رما  هدارا و  اریز  .دوش  شعنام  دناوت  یمن  یتردق  چیه  يزیچ و  چیه  تسین و  ریذپ  فلخت  ینیوکت  تیاده 
.تسنآ

َلْهَأ َّنَأ  َْول  ِهَّللا  َوَف  ْمُکِْرمَأ  َیلِإ  ًادَحَأ  اوُعْدَت  َال  ِساَّنلا َو  ِنَع  اوُّفُک  ِساَّنِلل  ْمَُکل َو  اَم  ُِتباَث  اَی  ِهَّللا �  ِْدبَع  ُوبَأ  َلاَق  َلاَق : ٍدیِعَس  ِْنب  ِِتباَث  ْنَع 
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َلْهَأ ِتاَواَمَّسلا َو  َلْهَأ  َّنَأ  َْول  ُهوُدْهَی َو  ْنَأ  یَلَع  اوُعاَطَتْسا  اَم  ُهََتلاَلَض  ُهَّللا  ُدیُِری  ًاْدبَع  اوُدْهَی  ْنَأ  یَلَع  اوُعَمَتْجا  َنیِضَرَْألا  َلْهَأ  ِتاَواَمَّسلا َو 
ُْنبا یِخَأ َو  یِّمَع َو  : " ٌدَحَأ ُلوُقَی  َال  ِساَّنلا َو  ِنَع  اوُّفُک  ُهوُّلُِضی  ْنَأ  اوُعاَطَتْسا  اَم  ُهَتَیاَدِه  ُهَّللا  ُدیُِری  ًاْدبَع  اوُّلُِضی  ْنَأ  یَلَع  اوُعَمَتْجا  َنیِضَرَْألا 
ًهَِملَک ِِهْبلَق  ِیف  ُهَّللا  ُفِذْقَی  َُّمث  ُهَرَْکنَأ ، اَّلِإ  ًارَْکنُم  َال  ُهَفَرَع َو  اَّلِإ  ًافوُْرعَم  ُعَمْسَی  اَلَف  ُهَحوُر  َبَّیَط  ًاْریَخ  ٍْدبَِعب  َداَرَأ  اَذِإ  َهَّللا  َّنِإَف  يِراَج " یِّمَع َو 

 . ُهَْرمَأ اَِهب  ُعَمْجَی 

هب ار  سک  چـیه  دـیرادرب و  تسد  مدرم  زا  راکچ ؟ مدرم  اب  ار  امـش  تباـث ! يا  دـندومرف : قداص �  ترضح  دیوگ : دیعـس  نب  تباث 
تیاده هتساوخ ، ار  شیهارمگ  ادخ  هک  ار  يا  هدنب  ات  دنیآ  درگ  اهنیمز  لها  اهنامسآ و  لها  رگا  مسق  ادخ  هب  دیناوخن ، دوخ  بهذم 

مدرم زا  دنناوتن ، دننک  هارمگ  هتـساوخ ، ار  شتیاده  ادخ  هک  ار  يا  هدنب  ات  دنیآ  درگ  اهنیمز  لها  اهنامـسآ و  لها  رگا  دنناوتن و  دننک 
يا هدنب  هب  تبـسن  ادخ  نوچ  اریز  نم " هیاسمه  نم و  يومع  رـسپ  نم و  ردارب  نم و  يومع  : " دـیوگن سک  چـیه  دـیرادرب و  تسد 

هکنیا رگم  دونـشن  ار  یتشز  رکنم و  دسانـشب و  هکنیا  رگم  دونـشن  یبوخ  فورعم و  سپ  دنک ، كاپ  ار  شحور  دـیامن  ریخ  هدارا ي 
.دروآ مهارف  ار  شراک  نادب ، هک  دزادنا  يا  هملک  شلد  رد  ادخ  نآ  زا  سپ  دنک ، راکنا 

یم هک  یـسک  .دراد  يا  هنیـشیپ  تیادـه  نیا  هک  تسنیا  دریگ  رارق  هجوت  دروم  یتسیاـب  ینیوکت  تیادـه  ثحب  رد  هک  يا  هتکن  اـما 
دوصقم دصقم و  ات  هتفرگ و  رارق  تیاده  نیا  ضرعم  رد  ات  دنک  مهارف  ار  هنیـشیپ  نآ  یتسیاب  دوش  رادروخرب  تیاده  نیا  زا  دـهاوخ 

.دنک ریس 

هب لد  قدص  زا  یـسک  .تسادـخ  هب  نامیا  تیادـه ، نیا  ضرعم  رد  ندـش  عقاو  تیادـه و  نیا  زا  يرادروخرب  يارب  مزال  هنیـشیپ ي 
نیا .دناسانـش  یم  وا  هب  ار  شتجح  ادخ  دریگ و  یم  رارق  ادخ  ینیوکت  تیاده  ضرعم  ریـسم و  رد  دریذپب  ار  وا  دروآ و  نامیا  ادـخ 

و 175/105،  137/100/ ءاسن ، 86/61/ نآرمع لآ  ، 213/33/ هرقب كر :  ) تـسا نآرق  تاـیآ  زا  يرایـسب  رد  ادـخ  یمتح  هدـعو ي 
 ...(. /54/338 و ّجح ، 104/279/ لحن ، 9/209/ سنوی

(11/557/ نباغت « ) ٌمیلَع ْیَش ٍء  ِّلُِکب  ُهَّللا  ُهَْبلَق َو  ِدْهَی  ِهَّللِاب  ْنِمُْؤی  ْنَم  «َو 

« تساناد زیچ  همه  هب  ادخ  دنک و  یم  تیاده  ار  شبلق  ادخ  دروایب ، نامیا  ادخ  هب  سک  ره  «و 

ِهَّللا ِباَتِک  ْنِم  اَهُقیِدْصَت  َو  ُهاَدَـه ...  ِِهب  َنَمآ  ْنَم  ُهَّنَأ  ِهِسْفَن  یَلَع  ُهَّللا  یَـضَق  لاَق : ُهَّنَأ  ص )  ) ِِّیبَّنلا ِنَع  ِباَبُّللا ، ُِّبل  ِیف  ُّيِدـْنَواَّرلا  ُبْطُْقلا 
« . ُهَْبلَق ِدْهَی  ِهَّللِاب  ْنِمُْؤی  ْنَم  «َو 

رد بلطم  نیا  دیؤم  و  دنک ...  تیاده  دروآ  نامیا  وا  هب  هک  ار  سک  ره  هک  هدرک  بجاو  دوخ  رب  ادـخ  دـندومرف : ص )  ) مرکا ربمایپ 
«. دنک یم  تیاده  ار  شبلق  ادخ  دروایب ، نامیا  ادخ  هب  سک  ره  و  : » تسا هیآ  نیا  ادخ  باتک 

ینیوکت تیاده  قیداصم 

ملاع رد  يزیچ  تسین  نکمم  .دراد  دوجو  دتفا  یم  قافتا  دوجو  ملاع  رد  هک  یعیاقو  مامت  رد  لاعتم  دنوادخ  ینیوکت  رما  هدارا ي و 
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.دشاب قح  ترضح  ینیوکت  رما  هدارا و  تیشم ، فالخ  هک  دهد  يور 

ٍءاَضَق َو ٍرَدَـق َو  ٍهَداَرِإ َو  ٍهَئیِـشَِمب َو  ِْعبَّسلا : ِلاَصِْخلا  ِهِذَِـهب  اَّلِإ  ِءاَمَّسلا  ِیف  َال  ِضْرَْألا َو  ِیف  ْیَـش ٌء  ُنوُکَی  َال  َلاَـق : ُهَّنَأ  ِهَّللا �  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع 
 . ٍلَجَأ ٍباَتِک َو  ٍنْذِإ َو 

ردـق و هدارا و  تیـشم و  اب  تلـصخ : تفه  نیا  اب  رگم  دوش  یمن  عقاو  نیمز  رد  هن  نامـسآ و  رد  هن  يزیچ  دـندومرف : قداص �  ماما 
.لجا باتک و  نذا و  ءاضق و 

یَضَق َرَّدَق َو  َداَرَأ َو  ُهَّللا َو  َءاَش  اَم  اَّلِإ  ْیَش ٌء  ُنوُکَی  َال  ُلوُقَی : ٍرَفْعَج �  َْنب  یَسُوم  ِنَسَْحلا  َابَأ  ُْتعِمَس  َلاَق : ِّیِمِشاَْهلا  َمیِهاَْربِإ  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع 
.

ادخ هچنآ  رگم  دوشن  داجیا  يزیچ  دومرف : یم  هک  مدینش  رفعج �  نب  یسوم  نسحلاوبا  ترضح  زا  دیوگ : یمـشاه  میهاربا  نب  یلع 
.دهد مکح  دیامن و  يریگ  هزادنا  دنک و  هدارا  دهاوخ و 

هداد خر  ملاع  رد  هک  تسا  یعیاقو  روما و  زا  یکی  زین  ندش  ناشیا  تیالو  و  ع )  ) تیبلها اب  انشآ  نتفای و  هار  قح  هب  ندش و  تیاده 
.دشاب یمن  نوریب  یلاعتقح  هدارا ي  تیشم و  هریاد ي  زا  دهد و  یم  خر  و 

هتفای و هار  ناشتیالو  ناـشیا و  هب  ع )  ) تیبلها ناتـسود  هک  يدراوم  ناـیم  رد  میهاوخب  رگا  تسا  يرگن  هتوک  يرکف و  هتوک  ورنیا  زا 
ياجک ره  رد  یـسک  ره  .مییامن  یفرعم  ع )  ) تیبلها ینیوکت  تیاده  قیداصم  ناونع  هب  مینک و  ادج  ار  دروم  دنچ  دنا  هدش  تیادـه 

هک دروخ  شـشوگ  هب  یمالک  رگا  تفای ، هار  دش و  تیاده  ناشیا  تیالو  و  ع )  ) تیبلها يوسب  يا  هویـش  ره  هب  ببـس و  ره  هب  ملاع 
تفای و تیاده  تفریذپ و  دینش و  یلالدتسا  رگا  تشگ ، شنومنهر  هک  دید  يا  هزجعم  رگا  دش ، شتیاده  ببس  تسشن و  شلد  هب 

.تشاد رارق  ماما  رایتخا  رد  هک  وا  یتوکلم  ینیوکت و  رما  ادخ و  هدارا ي  تساوخ و  هب  رگم  دشن  تیاده  دراوم ، نیا  همه ي  رد  .... 
رما هدارا و  تسا و  ینیوکت  تیاده  قیداصم  زا  تسه ، ملاع  هشوگ ي  ره  رد  یتیاده  ره  اذل 

--------------

ص165. ج1 ، یفاکلا ، . 

ص218. ج11 ، لئاسولا ، كردتسم  . 

ص149. ج1 ، یفاکلا ، . 

ص150. ج1 ، یفاکلا ، . 

---------------

: دراد یم  هضرع  قح  ترضح  هب  باطخ  هفرع  ردقیلاع  فیرش و  ياعد  رد  نیسح �  ماما  .دراد  شقن  نآ  رد  ینیوکت 
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 . ُِملاَعَْملا ُمَُهل  َْتناَبَتْسا  ُْثیَح  َكَءاَّبِحَأ )  ) ْمُهَْتیَدَه يِذَّلا  َْتنَأ 

.دش راکشآ  ناشیارب  اه  هناشن  ات  يدرک  تیاده  ار  تناتسود  هک  يدوب  وت 

ام دراوم ، نآ  رد  اذـل  .تسا  رتمک  ناشدومن  ای  دـنرادن و  یتلاخد  يرهاظ  بابـسا  دراوم ، زا  یخرب  رد  هکنیا  تسه  هک  يا  هتکن  اـما 
دراوم هنوگ  نیا  .مینک  یم  كرد  تیاده  داجیا  رد  ار  وا  ینیوکت  رما  ادـخ و  تساوخ  رتشیب  هدـش ، هتخود  بابـسا  هب  ناممـشچ  هک 

: مینک یم  رکذ  هنومن  ناونع  هب  ار  دروم  هس  هک  دراد  دوجو  ناشیا  تیالو  هب  ناگتفای  هار  و  ع )  ) تیبلها باحصا  نایم  رد  زین 

َُهل � َو ٌضِْغبُم  َوُـه  ٍخَأ َو  ُْنبِإ  ٍِّیلَع �  یِّبُِحم  ْنِم  ٍلُجَِرل  َناَک  ْمُهَراَرْـسَأ ، ُهَّللا  َسَّدَق  اَنِِخیاَشَم  ْنِم  ًهَرِکاَذُم  اَنْعِمَـس  ُِطْبنَتْـسُْملا : ُهَماَّلَْعلا  َلاَق 
اََّمل ِِهبْحَـص َو  َعَم  َوُه  َو  َنِینِمْؤُْملا � ، ِریِمَأ  َعَم  َناَـک  َّمَْعلا  َّنَأ  َقَـفَّتا  ْنَأ  َیلِإ  َِکلَذَـک  یَـضَم  َو  ِهیِّبُِـحم ، ْنِم  ُهَلَعْجَی  ْنَأ  ُْهنِم �  ُُبلْطَی  َناَـک 
َْتنُک َلاَق : َنِینِمْؤُْملا � َو  ِریِمَأ  ْیَمَدَق  یَلَع  َّبَکَأ  َعَجَرَف َو  ِْهَیلِإ  ٌِّیلَع �  َرَظَنَف  َِکلَذ ، ْنِم  ُّمَْعلا  َلَعَْفناَف  ٍِّیلَع �  یَلَع  اوُمِّلَُسی  َْمل  اوُزاَتْجا َو 

 . َّيََدل ِساَّنلا  ِّبَحَأ  ْنِم  َْتنَأ  َنْآلَأ  يِْدنِع َو  ِساَّنلا  َضَْغبَأ 

رسپ ار  ترـضح  نآ  ناتـسود  زا  يدرم  نینمؤملا � ، ریما  نامز  رد  هک  میدینـش  نامدـیتاسا  ناگرزب و  زا  دـیامرف : یم  طبنتـسم  هماّلع 
زا مه  ار  وا  ردارب  رـسپ  ترـضح ، هک  درک  یم  تساوخرد  ناـشیا  زا  ترـضح  تسود  .تشاد  ینمـشد  ترـضح  اـب  هک  دوب  يردارب 

رـسپ .دوب  نینمؤملا �  ریما  هارمه  ترـضح ) تسود   ) رـسپ نآ  يومع  يزور  تشذـگ ، لاونم  نیدـب  یتدـم  .دـنزاس  دوـخ  ناتـسود 
نیا رد  .دش  رثأتم  يو  رادرک  زا  وا  يومع  .دننک  مالس  ترضح  رب  هکنیا  نودب  دندرک  روبع  اجنآ  زا  دوخ  ناتسود  اب  هارمه  شردارب 
نیا زا  شیپ  تفگ : داـتفا و  نینمؤملا �  ریما  كرابم  ياهاپ  يور  رب  تشگزاب و  رـسپ  دـندومن ، رـسپ  نآ  هب  یهاگن  ترـضح  ماگنه 

.دیتسه نم  دزن  مدرم  نیرت  بوبحم  زا  امش  نونکا  دیدوب و  نم  دزن  مدرم  نیرت  نمشد  امش 

ُهَّنَأ ٍرَفْعَج  ِْنب  ِهَّللا  ِدـْبَع  یَلَع  َنوُعِمَتُْجم  ُساَّنلا  ِقاَّطلا َو  ُبِحاَص  اـَنَأ َو  ِهَّللا �  ِْدبَع  ِیبَأ  ِهاَفَو  َدـَْعب  ِهَنیِدَْـملِاب  اَّنُک  َلاَق : ٍِملاَس  ِْنب  ِماَشِه  ْنَع 
ِیف َْرمَْألا  َّنِإ  َلاَق : ُهَّنَأ  ِهَّللا �  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  اْوَوَر  ْمُهَّنَأ  َِکلَذ  ُهَدـْنِع َو  ُساَّنلا  ِقاَّطلا َو  ُبِحاَص  اَنَأ َو  ِْهیَلَع  اَْنلَخَدَـف  ِهِیبَأ  َدـَْعب  ِْرمَْألا  ُبِحاَص 

؟ ُبِجَت ْمَک  ِیف  ِهاَکَّزلا  ِنَع  ُهاَْنلَأَسَف  ُهَابَأ  ُْهنَع  ُلَأْسَن  اَّنُک  اَّمَع  ُُهلَأْسَن  ِْهیَلَع  اَْنلَخَدَف  ٌهَهاَع ، ِِهب  ْنُکَت  َْمل  اَم  ِرِیبَْکلا 

.ٌهَسْمَخ ِْنیَتَئاِم  ِیف  َلاَقَف :

؟ ٍهَئاِم یِفَف  اَْنلُقَف :

.ٌفِْصن ِناَمَهْرِد َو  َلاَقَف :

.اَذَه ُهَئِجْرُْملا  ُلوُقَت  اَم  ِهَّللا  َو  اَْنلُقَف :

.ُهَئِجْرُْملا ُلوُقَت  اَم  يِرْدَأ  اَم  ِهَّللا  َو  َلاَقَف : ِءاَمَّسلا  َیلِإ  ُهَدَی  َعَفَرَف  َلاَق :

يِرْدَن َال  يَراَیَح  َنیِکَاب  ِهَنیِدَْملا  ِهَّقِزَأ  ِضَْعب  ِیف  اَنْدَعَقَف  ُلَوْحَْألا ، ٍرَفْعَج  ُوبَأ  اَنَأ َو  ُهَّجَوَتَن  َْنیَأ  َیلِإ  يِرْدَن  َال  ًالاَّلُـض  ِهِْدنِع  ْنِم  اَنْجَرَخَف  َلاَق :
.ِجِراَوَْخلا َیلِإ  َِهلِزَتْعُْملا  َیلِإ  ِهَّیِْدیَّزلا  َیلِإ  ِهَّیِرَدَْقلا  َیلِإ  ِهَئِجْرُْملا  َیلِإ  ُلوُقَن ؛ ُدِصْقَن َو  ْنَم  َال  ُهَّجَوَتَن َو  َْنیَأ  َیلِإ 
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َناَک ُهَّنَأ  َِکلَذ  ِروُْصنَْملا َو  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  ِنُویُع  ْنِم  ًاْنیَع  َنوُکَی  ْنَأ  ُْتفِخَف  ِهِدَِـیب  ََّیلِإ  ُئِمُوی  ُُهفِرْعَأ  َال  ًاْخیَـش  اًلُجَر  ُْتیَأَر  ْذِإ  َِکلَذَـک  ُنْحَنَف 
یِّنِإَف َّحَنَت  ِلَوْحَْأِلل : ُْتلُقَف  ْمُْهنِم  َنوُکَی  ْنَأ  ُْتفِخَف  ُهَُقنُع ، َنُوبِرْـضَیَف  ِْهیَلَع  ٍرَفْعَج �  ُهَعیِش  ْتَقَفَّتا  ِنَم  َیلِإ  َنوُرُْظنَی  ُسیِـساَوَج  ِهَنیِدَْملِاب  َُهل 

.َکِسْفَن یَلَع  َنیُِعت  ِْکلْهَت َو  َال  یِّنَع  َّحَنَتَف  َكُدیُِری  َال  ِینُدیُِری  اَمَّنِإ  َْکیَلَع َو  یِسْفَن َو  یَلَع  ٌِفئاَخ 

یَّتَح ِتْوَْملا  یَلَع  ُْتمَزَع  ْدَـق  ُهُعَْبتَأ َو  ُْتلِز  اَمَف  ُْهنِم ، ِصُّلَخَّتلا  یَلَع  ُرِدـْقَأ  َال  یِّنَأ  ُْتنَنَظ  یِّنَأ  َکـِلَذ  َخـْیَّشلا َو  ُْتِعبَت  ٍدـیَِعب َو  َْریَغ  یَّحَنَتَف 
.یَضَم ِیناَّلَخ َو  َُّمث  ِنَسَْحلا �  ِیبَأ  ِبَاب  یَلَع  ِیب  َدَرَو 

َیلِإ َال  ِهَئِجْرُْملا َو  َیلِإ  اـَل  ُْهنِم : ًءاَدـِْتبا  َِیل  َلاَـقَف  یَـسُوم �  ِنَسَْحلا  ُوبَأ  اَذِإَف  ُْتلَخَدَـف  .ُهَّللا  َکَمِحَر  ْلُخْدا  َِیل : َلاَقَف  ِباَْبلِاب  ٌمِداَـخ  اَذِإَـف 
.ََّیلِإ ََّیلِإ  ِجِراَوَْخلا  َیلِإ  َال  َِهلِزَتْعُْملا َو  َیلِإ  َال  ِهَّیِْدیَّزلا َو  َیلِإ  َال  ِهَّیِرَدَْقلا َو 

؟ َكُوبَأ یَضَم  َكاَِدف ! ُْتلِعُج  ُْتلُقَف :

.ْمَعَن َلاَق :

؟ ًاتْوَم یَضَم  ُْتُلق :

.ْمَعَن َلاَق :

؟ ِهِدَْعب ْنِم  اََنل  ْنَمَف  ُْتُلق :

.َكاَدَه َکَیِدْهَی  ْنَأ  ُهَّللا  َءاَش  ْنِإ  َلاَقَف :

.ِهِیبَأ ِدَْعب  ْنِم  ُهَّنَأ  ُمُعْزَی  ِهَّللا  َْدبَع  َّنِإ  َكاَِدف ! ُْتلِعُج  ُْتُلق :

.ُهَّللا َدَبُْعی  َال  ْنَأ  ِهَّللا  ُْدبَع  ُدیُِری  َلاَق :

؟ ِهِدَْعب ْنِم  اََنل  ْنَمَف  َكاَِدف ! ُْتلِعُج  ُْتُلق : َلاَق :

.َكاَدَه َکَیِدْهَی  ْنَأ  ُهَّللا  َءاَش  ْنِإ  َلاَق :

؟ َوُه َْتنَأَف  َكاَِدف ! ُْتلِعُج  ُْتُلق : َلاَق :

.َِکلَذ ُلُوقَأ  اَم  َال  َلاَق :

؟ ٌماَمِإ َْکیَلَع  َكاَِدف ! ُْتلِعُج  َُهل : ُْتُلق  َُّمث  َِهلَأْسَْملا  َقیِرَط  ْبِصُأ  َْمل  یِسْفَن : ِیف  ُْتلُقَف  َلاَق :

.َال َلاَق :
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ُْتلِعُج َُهل : ُْتُلق  َُّمث  ِْهیَلَع  ُْتلَخَد  اَذِإ  ِهِیبَأ  ْنِم  ِیب  ُّلُـحَی  َناَـک  اَّمِم  َرَثْـکَأ  ًهَْبیَه  َُهل َو  ًاـماَظْعِإ  َّلَـج  َّزَع َو  ُهَّللا  اَّلِإ  ُمَْـلعَی  اـَل  ْیَـش ٌء  ِینَلَخاَدَـف 
؟ َكَابَأ ُلَأْسَأ  ُْتنُک  اَّمَع  َُکلَأْسَأ  َكاَِدف !

.ُْحبَّذلا َوُهَف  َتْعَذَأ  ْنِإَف  ْعُِذت ، َال  ْرَبُْخت َو  ْلَس  َلاَقَف :

.ُفَْزُنی َال  ٌرَْحب  َوُه  اَذِإَف  ُُهْتلَأَسَف 

؟ َناَْمتِْکلا َّیَلَع  َتْذَخَأ  ْدَق  َْکَیلِإ َو  ْمُهوُعْدَأ  ْمِْهَیلِإ َو  یِْقلُأَف  ٌلاَّلُض ، َکِیبَأ  ُهَعیِش  َُکتَعیِش َو  َكاَِدف ! ُْتلِعُج  ُْتُلق :

.ِهِْقلَح َیلِإ  ِهِدَِیب  َراَشَأ  ُْحبَّذلا َو  َوُهَف  اوُعاَذَأ  ْنِإَف  َناَْمتِْکلا ، ِْهیَلَع  ْذُخ  ِْهَیلِإ َو  ِْقلَأَف  ًادْشُر  ُْهنِم  َتْسَنآ  ْنَم  َلاَق :

؟ َكَءاَرَو اَم  ِیل : َلاَقَف  َلَوْحَْألا ، ٍرَفْعَج  َابَأ  ُتیِقَلَف  ِهِْدنِع  ْنِم  ُتْجَرَخَف  َلاَق :

.ِهَّصِْقلِاب ُُهْتثَّدَحَف  يَدُْهلا ، ُْتُلق :

ِْهیَلَع َلَخَد  ْنَم  ُّلُکَف  ًاجاَْوفَأ  َساَّنلا  اَنیَِقل  َُّمث  ِهَماَمِْإلِاب  ِْهیَلَع  اَعَطَق  ُهاَلََئَس َو  ُهَماَلَک َو  اَعِمَـس  ِْهیَلَع َو  اَلَخَدَف  ٍریَِـصب  َابَأ  َْلیَـضُْفلا َو  اَنیَِقل  َُّمث  َلاَق :
َّنَأ َِربْخُأَف  َساَّنلا ؟ َلاَح  اَم  َلاَق : َکـِلَذ  يَأَر  اَّمَلَف  ِساَّنلا ، َنِم  ٌلـِیلَق  اَّلِإ  ِْهَیلِإ  ُلُخْدَـی  اـَل  ِهَّللا  ُدـْبَع  َیَِقب  َُهباَحْـصَأ َو  ٍراَّمَع َو  َهَِفئاَـط  اَّلِإ  َعَطَق 

 . ِینُوبِرْضَِیل ٍدِحاَو  َْریَغ  ِهَنیِدَْملِاب  ِیل  َدَْعقَأَف  ٌماَشِه : َلاَق  .َساَّنلا  َْکنَع  َّدَص  ًاماَشِه 

هتفرگ ار  رفعج  نب  هللا  دبع  درگ  مدرم  میدوب و  هنیدـم  رد  قاطلا  بحاص  نم و  قداص �  ماما  تداهش  زا  دعب  دیوگ : ملاس  نب  ماشه 
زا مدرم  دندوب ، شدزن  مدرم  یلاح  رد  میتفر  وا  شیپ  قاطلا  بحاص  اب  نم  دنتـسناد ، یم  شردپ  زا  دـعب  ِماما  رمالا و  بحاص  ار  وا  و 
یم رتگرزب  رـسپ  هب  تماما  رما  هدومرف : ترـضح  نآ  هک  دـندرک  یم  تیاور  قداص �  ماما  زا  هک  دـندوب  هدـش  عمج  يو  درگ  ورنآ 

ات میتفر  شدزن  مه  ام  دوب .) بویعم  يرکف  تهج  زا  مه  یندب و  تهج  زا  مه  هللادبع  هتبلا   ) دـشابن وا  رد  یبیع  هکنیا  طرـش  هب  دـسر 
؟ دوش یم  بجاو  مهرد  دنچ  رد  تاکز  میدیسرپ  اذل  میسرپب ، وا  زا  میدیسرپ  یم  شردپ  زا  هک  ار  یلئاسم 

.داد ار  نآ  مهرد  جنپ  دیاب  هک  مهرد  تسیود  رد  تفگ :

؟ روطچ مهرد  دص  رد  میتفگ :

.مین مهرد و  ود  تفگ :

! دنیوگ یمن  يزیچ  نینچ  مه  هئجُرم  دنگوس  ادخ  هب  میتفگ :

.دنیوگ یم  هچ  هئجرم  مناد  یمن  نم  ادخ  هب  تفگ : درک و  دنلب  نامسآ  يوسب  ار  شتسد  هللادبع 

ور اجک  هب  میتسناد  یمن  میدـمآ ، نوریب  ناریح  هارمگ و  وا  دزن  زا  قاـطلا ) نمؤم  هب  فورعم  لوحا :(  رفعج  وبا  نم و  دـیوگ : ماـشه 
هب .میتفگ  یم  میروآ ، يور  هک  هب  میورب و  اجک  میتسناد  یمن  میتسـشن ، هنیدـم  ياه  هچوک  زا  یکی  رد  نادرگرـس  نایرگ و  میروآ ،
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!؟ جراوخ هب  ای  هلزتعم و  هب  ای  هیدیز  هب  ای  هیردق  هب  ای  میئارگ  هئجرم 

ياهسوساج زا  هک  مدیسرت  درک ، یم  هراشا  نم  تمـس  هب  تسد  اب  هک  مدید  متخانـش  یمن  هک  ار  يدرمریپ  هک  میدوب  لاح  نیمه  رد 
هچ تماما  رب  قداص �  رفعج  ماما  نایعیـش  دننیب  دندوب  نآ  یپ  رد  هک  تشاد  ییاهـسوساج  هنیدم  رد  وا  اریز  دشاب ، یـسابع  روصنم 
زا متفگ : لوحا  هب  ورنیا  زا  دشاب ، اهنآ  زا  یکی  درمریپ  نیا  هک  مدیسرت  نم  اذل  دننزب ، ار  وا  ندرگ  ات  دننک  یم  ادیپ  رظن  قافتا  یـسک 

تـسد هب  یتفین و  تکاله  هب  اـت  وش  رود  نم  زا  ار ، وت  هن  دـهاوخ  یم  ارم  درمریپ  نیا  مناـساره ، وت  رب  دوخ و  رب  نم  هک  وش  رود  نم 
.ینکن کمک  تیدوبان  هب  دوخ 

یم شلابند  هتسویپ  موش ، صالخ  وا  زا  مناوت  یمن  مدرک  یم  نامگ  مداتفا ، هار  هب  درمریپ  لابند  هب  نم  دش و  رود  نم  زا  یکدنا  سپ 
.تفر تشاذگ و  اهنت  ارم  سپس  .درب  رفعج �  نب  یسوم  نسحلا  وبا  هناخ ي  ِرد  ارم  ات  مدوب  هداد  گرم  هب  نت  متفر و 

یب مدید ، ار  یـسوم �  نسحلاوبا  ترـضح  .مدش  دراو  نم  .دنک  تمحر  تیادـخ  امرفب ، تفگ : نم  هب  دـمآ و  رد  ِمد  یمداخ  هاگان 
[ هکلب ، ] جراوخ يوسب  هن  هلزتـعم و  يوسب  هن  هیدـیز  يوسب  هن  هیردـق  يوسب  هن  ورب  هئجرم  يوسب  هن  دومرف : میوـگب  يزیچ  نم  هکنآ 

.نم يوسب  نم ، يوسب 

؟ تشذگرد تردپ  مدرگ ، تیادف  مدرک : ضرع 

.يرآ دندومرف :

؟ درک تافو  مدرک : ضرع 

.يرآ دندومرف :

؟ تسیک ام  ماما  وا ، زا  سپ  متفگ :

.دنک یم  تیاده  دنک ، تیاده  ارت  دهاوخب  ادخ  رگا  دندومرف :

.دشاب یم  شردپ  زا  دعب  ماما  وا  هک  درادنپ  یم  هللا  دبع  مدرگ ، تیادف  متفگ :

.دوشن تدابع  ادخ  دهاوخ  یم  هللا  دبع  دندومرف :

؟ تسیک ناتردپ  زا  سپ  ام  ماما  مدرگ ، تیادف  متفگ :

.دنک یم  تیاده  دنک ، تیاده  ارت  دهاوخب  ادخ  رگا  دندومرف :

؟ دییامش مدرگ ، تیادف  مدرک : ضرع 

.میوگ یمن  ار  نیا  نم  هن  دندومرف :
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؟ دیراد یماما  امش  مدرگ ، تیادف  مدرک : ضرع  سپس  متفرن ، تسرد  ار  شسرپ  هار  نم  متفگ : دوخ  اب 

.هن دندومرف :

، دناد یمن    يادخ زج  یـسک  هک  داتفا  ملد  رد  یتمظع  ترـضح  نآ  تبیه  تشادگرزب و  زا  هاگنآ  تسا ) ماما  وا  دوخ  هک  مدیمهف  )
یم تردـپ  زا  هچنآ  مسرپب  امـش  زا  مدرگ ، تیادـف  متفگ : سپـس  .داتفا  یم  ملد  رد  شردـپ  تمدـخ  ندیـسر  ماـگنه  هچنآ  زا  رتشیب 

؟ مدیسرپ

.تسا حبذ  شا  هجیتن  ینک  شاف  رگا  نکم ، شاف  یلو  يوش  ربخاب  ات  سرپب  دومرف :

.متفای نارکیب  ییایرد  ار  ناشیا  مدرک و  لاؤس  ترضح  نآ  زا  سپس 

دیا هتفرگ  نم  زا  هک  ینامتک  دهعت  دوجو  اب  دننادرگرس ، یهارمگ  رد  ناتردپ  نایعیـش  امـش و  نایعیـش  مدرگ ، تیادف  مدرک : ضرع 
؟ منک توعد  امش  يوس  هب  منیبب  ار  ناشیا  رگا 

، دنک شاف  رگا  هک  دنک  نامتک  نک  طرـش  وا  اب  وگب و  وا  هب  ار  بلطم  یتفایرد ، ار  شتماقتـسا  دشر و  هک  اهنآ  زا  سک  ره  دندومرف :
(. دومرف شیولگ  هب  هراشا  تسد  اب  و   ) تسا حبذ  شا  هجیتن 

؟ دوب ربخ  هچ  تفگ : مدروخرب ، لوحا  رفعج  وبا  هب  مدش و  جراخ  ترضح  نآ  دزن  زا  نم 

.متفگ شیارب  ار  ناتساد  هاگنآ  تیاده ، متفگ :

.دندرک نیقی  شتماما  هب  دندرک و  لاؤس  شترـضح  زا  دندیـسر و  ترـضح  تمدـخ  مه  ناشیا  میدـید ، ار  ریـصبوبا  لیـضف و  سپس 
هورگ رگم  درک  نیقی  شتماما  هب  دیـسر  ترـضح  تمدخ  سک  ره  میدرک ، یم  ییامنهار  میدید و  یم  هتـسد  هتـسد  ار  مدرم  سپس 

هچ رد  مدرم  تفگ : دـید  نینچ  نوچ  تفر ، یمن  هللادـبع  دزن  یـسک  مدرم ، زا  یمک  دادـعت  زج  رگید  .شناتـسود  یطاـباس و  راـمع 
! دننزب ارم  ات  تشامگ  هنیدم  رد  ار  رفن  دنچ  وا  دیوگ : ماشه  .تشادزاب  وت  زا  ار  مدرم  ماشه  هک  دنداد  ربخ  وا  هب  دنلاح !؟

ِمَزَْتلُْملِاب ُْتقَّلَعَتَف  ْیَـش ٌء  يِرْدَص  ِیف  َجَـلَخ  َهَّکَِمب  ُتْرِـص  اَّمَلَف  ِلاَْحلا ، َْکِلت  یَلَع  ُتْجَجَح  ًاِفقاَو َو  ُْتنُک  َلاَق : ِهَریِغُْملا  ِْنب  ِهَّللا  ِدـْبَع  ْنَع 
ُْتفَقَوَف َهَنیِدَْملا  ُْتیَتَأَف  اَضِّرلا � ، َِیتآ  ْنَأ  یِـسْفَن  ِیف  َعَقَوَف  ِناَـیْدَْألا » ِْریَخ  َیلِإ  ِینْدِـشْرَأَف  ِیتَداَرِإ ، ِیتَِبلَط َو  َتِْملَع  ْدَـق  َّمُهَّللا  : » ُْتُلق َُّمث 

.ِباَْبلِاب ِقاَرِْعلا  ِلْهَأ  ْنِم  ٌلُجَر  َكَالْوَِمل  ُْلق  ِماَلُْغِلل : ُْتُلق  ِِهباَِبب َو 

.ِهَریِغُْملا َْنب  ِهَّللا  َْدبَع  اَی  ْلُخْدا  ِهَریِغُْملا ، َْنب  ِهَّللا  َْدبَع  اَی  ْلُخْدا  ُلوُقَی  َوُه  ُهَءاَِدن َو  ُْتعِمَسَف  َلاَق :

.ِِهنیِِدل َكاَدَه  َكَءاَعُد َو  ُهَّللا  َباَجَأ  ْدَق  ِیل : َلاَق  ََّیلِإ  َرَظَن  اَّمَلَف  ُْتلَخَدَف 

 . ِهِْقلَخ یَلَع  ُُهنیِمَأ  ِهَّللا َو  ُهَّجُح  َکَّنَأ  ُدَهْشَأ  ُْتلُقَف :
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( مبهذـم هب  عجار   ) ملد رد  یکـش  مدیـسر ، هکم  هب  هک  نیمه  متفر ، جـح  هب  هک  مدوـب  بهذـم  یفقاو  نم  دـیوگ : هریغم  نب  هللا  دـبع 
«، نک تیاده  اهنید  نیرتهب  هب  ارم  یناد ، یم  ارم  هدارا ي  تساوخ و  وت  ایادخ ! : » متفگ مدینابـسچ و  مزتلم  هب  ار  مدوخ  درک ، ناجلخ 
هب متفگ : ناشیا  مالغ  هب  مداتـسیا و  ترـضح  هناخ ي  برد  مدمآ و  هنیدـم  هب  .مورب  اضر �  ترـضح  تمدـخ  هک  داتفا  ملد  هب  سپ 

.تسا هناخ  رد  رب  قارع  لها  زا  يدرم  وگب  تیاقآ 

! هریغم نب  هللا  دبع  يا  امرفب  هریغم ! نب  هللا  دبع  يا  امرفب  دندومرف : یم  هک  مدینش  ار  ترضح  يادص  هاگان  دیوگ :

.دومرف تتیاده  شدوخ  نید  هب  درک و  تباجا  ار  تیاعد  ادخ  دندومرف : دندید  ارم  ترضح  ات  .مدش  دراو 

 ------------- .شقلخ رب  وا  نیما  ادخ و  تجح  دییامش  هک  مهد  یم  یهاوگ  متفگ :

ص353. ج1 ، یفاکلا ، . 

ص349. لامعألا ، لابقإ  . 

ص25. ج1 ، هرطقلا ، . 

رمألا حور  هطساو ي  هب  تیاده  . 3

هراشا

: تسا هدافتسا  لباق  لیذ  ثیدح  زا  هک  تسا  ییانعم  هدش  رکذ  رما  هب  تیاده  يارب  هک  یموس  يانعم 

َهَمِطاَف � ِْدلُو  ْنِم  َهَِّمئَْألا  ِینْعَی  ٍرَفْعَج � : ُوبَأ  َلاَق  انِْرمَِأب » َنوُدْهَی  ًهَِّمئَأ  ْمُهاْنلَعَج  َو  : » َّلَج َّزَع َو  ِِهلْوَق  ِیف  ٍرَفْعَج �  ِیبَأ  ْنَع  َهَزْمَح  ِیبَأ  ْنَع 
 . ْمِهِروُدُص ِیف  ِحْوَّرلِاب  ْمِْهَیلِإ  یَحُوی 

ینعی دـندومرف : انِْرمَِأب ،» َنوُدـْهَی  ًهَِّمئَأ  ْمُهاـْنلَعَج  َو  : » هیآ ي هراـبرد ي  هک  هدرک  تیاور  رقاـبلا �  رفعجوبا  ترـضح  لوق  زا  هزمحوبا 
.دنک یم  یحو  ناشیا  ياه  هنیس  رد  ار  حور  دنوادخ  دنا ، همطاف �  نادنزرف  زا  هک  یناماما 

؟ تسیچ دنک  یم  یحو  ناماما  هنیس ي  رد  ادخ  هک  حور ، نیا  زا  دوصقم 

: تسا هدش  رکذ  ص )  ) مرکا ربمایپ  صخش  هرابرد ي  بلطم  نیا  میرک ، نآرق  رد 

انِدابِع َو ْنِم  ُءاشَن  ْنَم  ِِهب  يدْهَن  ًارُون  ُهاْنلَعَج  ْنِکل  ُنامیْإلا َو  ُباتِْکلا َو َال  اَم  يرْدَـت  َْتنُک  ام  انِْرمَأ  ْنِم  ًاحوُر  َْکَیلِإ  اْنیَحْوَأ  َِکلذَـک  «َو 
(. 52/489/ يروش « ) ٍمیقَتْسُم ٍطارِص  یلِإ  يدْهََتل  َکَّنِإ 

ارنآ اـم  یلو  تسیچ ، ناـمیا  تسیچ و  باـتک  یتـسناد  یم  هچ  وت  و  میدرک ، یحو  تیوـس  هب  ار  دوـخ  رما  زا  یحور  اـم  نینچنیا ، «و 
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میقتسم طارص  يوسب  اعطق  وت ، انامه  و  مینک ، تیاده  میتساوخ  هک  ار  نامناگدنب  زا  سک  ره  نآ  هلیـسو ي  هب  هک  میداد  رارق  يرون 
«. ینک یم  تیاده 

ترضح نآ  يرگتیاده  ثعاب  دهد و  یم  میلعت  ص )  ) متاخ ربمایپ  هب  هک  یحور  زا  دهد ، یم  ربخ  یگرزب  رایسب  تقیقح  زا  هیآ  نیا 
نآ صاصتخا  مه ، هیآ  نیا  زا  اما  .تسا  هدـشن  هتفگ  حور  نیا  زا  ینخـس  تایآ  زا  کیچیه  رد  رگید  ناربمایپ  هرابرد ي  .ددرگ  یم 

ُهاْنلَعَج : » هدومرف تسا  هدنیآ  لاح و  هب  طوبرم  هک  عراضم  هغیص ي  هب  نآ  هرابرد ي  اریز  .تسین  هدافتـسا  لباق  ص )  ) ادخ لوسر  هب 
«. انِدابِع ْنِم  ُءاشَن  ْنَم  ِِهب  يدْهَن  ًارُون 

-------------------

ص355. ج1 ، یفاکلا ، . 

.دننک اعد  هدینابسچ و  اجنآ  هب  ار  مکش  هنیس و  تسا  بحتسم  هک  ادخ  هناخ  رد  دوسالا و  رجح  نیب  راوید  . 

ص322. هرهاظلا ، تایآلا  لیوأت  . 

-----------------

هیرذ و ادـخ  هدـیزگرب ي  ناگدـنب  يرایـسب ، تایاور  تایآ و  لـیلد  هب  وا ، زا  سپ  تسا و  ص )  ) مرکا ربماـیپ  دوخ  داـبع ، نیا  نیلوا 
.دندنمرهب حور  نآ  زا  زین  ناشیا  هک  دنشاب ، یم  بانج  نآ  ع )  ) تیبلها

اَم يِرْدَـت  َْتنُک  ام  انِْرمَأ  ْنِم  ًاحوُر  َْکَیلِإ  اْنیَحْوَأ  َِکلذَـک  َو  : » َیلاَعَت َكَراَبَت َو  ِهَّللا  ِلْوَق  ْنَع  ِهَّللا �  ِْدبَع  َابَأ  ُْتلَأَس  َلاَق : ٍریَِـصب  ِیبَأ  ْنَع 
ُهُدِّدَُـسی َو ُهُِربُْخی َو  ص )  ) ِهَّللا ِلوُسَر  َعَم  َناَک  َلِیئاَکیِم ، َلِیئَْربَج َو  ْنِم  ُمَظْعَأ  َّلَج ، َّزَع َو  ِهَّللا  ِْقلَخ  ْنِم  ٌْقلَخ  َلاَق : ُنامیِْإلا » َال  ُباـتِْکلا َو 

 . ِهِدَْعب ْنِم  ع )  ) ِهَِّمئَْألا َعَم  َوُه 

يادخ ناگدیرفآ  زا  يا  هدیرفآ  حور ، دندومرف : .مدیسرپ  قداص �  ترضح  زا  روکذم ) هیآ ي   ... ) هیآ ي هرابرد ي  دیوگ  ریصبابا 
هارمه تشاد و  یم  شراوتسا  داد و  یم  ربخ  وا  هب  دوب و  ص )  ) ادخ لوسر  هارمه  دشاب ، یم  لیئاکیم  لیئربج و  زا  رتگرزب  هک  تسا   

.دشاب یم  مه  يو  زا  سپ  ناماما 

  ِ. ْمُهُدِّدَُسی ِهَِّمئَْألا  َعَم  َوُه  َو  ص )  ) ٍدَّمَُحم ِْریَغ  یَضَم  ْنَّمِم  ٍدَحَأ  َعَم  ْنُکَی  َْمل  لاق � : و 

.دراد یم  راوتسا  ار  ناشیا  تسا و  همئا  هارمه  وا  و  ص )  ) دمحم ترضح  اب  زج  هدوبن  ناگتشذگ  زا  يدحا  اب  حور  نآ  دندومرف : و 

: تسا توکلم  زا  رما و  ملاع  زا  هک  یحور  ینعی  رمألا  حور  .تسا  هدش  رمألا  حور  هب  ریبعت  حور ، نیا  زا  تایاور  تایآ و  رد 

(85/290/ ءارسا « ) یِّبَر ِْرمَأ  ْنِم  ُحوُّرلا  ُِلق  ِحوُّرلا  ِنَع  َکَنُولَئْسَی  «َو 
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«. تسا نم  راگدرورپ  رما  زا  حور  وگب : دننک ، یم  لاؤس  حور  هرابرد ي  وت  زا  «و 

ْنِم ُمَظْعَأ  ٌْقلَخ  َلاَق : یِّبَر » ِْرمَأ  ْنِم  ُحوُّرلا  ُِلق  ِحوُّرلا  ِنَع  َکَنُولَئْسَی  : » َّلَج َّزَع َو  ِهَّللا  ِلْوَق  ْنَع  ِهَّللا �  ِْدبَع  َابَأ  ُْتلَأَس  َلاَق : ٍریَِصب  ِیبَأ  ْنَع 
 . ِتوُکَلَْملا َنِم  َوُه  َو  ع )  ) ِهَِّمئَْألا َعَم  َوُه  َو  ص )  ) ِهَّللا ِلوُسَر  َعَم  َناَک  َلِیئاَکیِم ، َلِیئَْربَج َو 

لیئربج زا  رتگرزب  تسا  یقولخم  وا  دندومرف : .مدیسرپ  قداص �  ترضح  زا  روکذم ،) هیآ ي   ... ) هیآ ي هرابرد ي  دیوگ : ریـصبابا 
.تسا توکلم  ملاع  زا  وا  تسا و  ع )  ) همئا هارمه  و  ص )  ) ادخ لوسر  هارمه  هک  لیئاکیم  و 

طّـسوت هک  دشاب  نیا  دوصقم  و  دننک » یم  تیاده  ادخ  رما  طّسوت  ع )  ) همئا : » دوش هتفگ  هک  تسا  حیحـص  مه  یبدا  دعاوق  تهج  زا 
رمألا حور  هطـساوب ي  ع )  ) تیبلها هک  تسنیا  رما  هب  تیادـه  مّوس  ياـنعم  نیا  رباـنب  .دـننک  یم  تیادـه  تسادـخ  رما  زا  هک  یحور 

.دنا هتشگ  تّما  نیا  يداه  ص )  ) مرکا ربمایپ  زا  سپ  هک  تسا 

ناشیا تیبلها  و  ص )  ) مرکا ربمایپ  هب  عجار  اهنت  میرک  نآرق  رد  لاـعتم  دـنوادخ  هک  تسنیا  دـسرب  رظن  هب  تسا  نکمم  هک  یلاکـشا 
، روکذم هیآ ي  ود  رد  انِْرمَِأب » َنوُدْهَی   » ریبعت رگا  .تسا  ناشیا  هب  حور  نیا  صاصتخا  رگنایب  زین  تایاور  هتفگ و  رمألا  حور  زا  نخس 
هب رمألا  حور  صاصتخا  اب  تسا -  نیشیپ  ناربمایپ  تماما  دروم  رد  روکذم  هیآ ي  ود  هک  ورنآ  زا  دشاب -  هتشاد  رمألا  حور  هب  هراشا 

.دبای یم  تافانم  تما  نیا  ناماما  ربمایپ و 

صوصخ رد  هک  درادن  یلاکـشا  چیه  اذـل  تسا و  تماما  يانعم  فّرعم  فصو  انِْرمَِأب » َنوُدـْهَی   » ریبعت هک  تسنیا  لاکـشا  نیا  خـساپ 
.دشاب قدص  لباق  تشاد ) نیشیپ  ناربمایپ  تماما  رد  هک  ییانعم  زا   ) رتارف ییانعم  اب  زین  تماما  زا  يرتالاب  هبترم ي 

--------------------

ص273. ج1 ، یفاکلا ، . 

ص273. ج1 ، یفاکلا ، . 

ص273. ج1 ، یفاکلا ، . 

موس هیا 

موس هیآ ي 

یبن هب  باطخ  رد  هک  تسا  لاعتم  دـنوادخ  شیاـمرف  نیا  هدـش  حرطم  ع )  ) تیبلها يرگتیادـه  نأـش  زین ، نآ  رد  هک  يرگید  هیآ ي 
: دیامرف یم  ص )  ) مرکا

(7/250/ دعر « ) ٍداَه ٍمْوَق  ِّلُِکل  ٌرِْذنُم َو  َْتنَأ  امَّنِإ  »
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لوسر هک  تسا  نیا  رگنایب  هیآ  نیا  ایآ  تسا » يا  هدننک  تیاده  ار  یموق  ره  یتسه و  يا  هدنهد  میب  رِذـنُم و  وت  هک  تسین  نیا  زج  »
، ریخ هک : تسا  نیا  یلامجا  خساپ  تسا ؟ هدش  یفن  ترـضح  نآ  زا  يرگتیادـه  نأش  هیآ ، نیا  رد  ایآ  دـنا ؟ هدـنهد  راذـنا  اهنت  ادـخ 
هک دوش  صّخشم  ادتبا  یتسیاب  لاؤس ، نیا  یلیصفت  خساپ  رد  اّما  .هدش  هتفگ  ترضح  نآ  يرگتیاده  زا  نخـس  رگید ، تایآ  رد  اریز 
نآ يارب  رگید  تاـیآ  رد  اـیآ  هدـش  دـصق  ٍداَـه »  » زا هیآ  نیا  رد  هک  ییاـنعم  مینیبـب  اـت  تساـنعم  هچ  هب  هیآ  نیا  رد  ٍداَـه »  » و ٌرِذـْنُم » »

.هن ای  هدش  تباث  ترضح 

ره رد  راذـنا  نأـش  .تسا  نتـشاد  رذـح  رب  ندـناسرت و  و  نداد ، رادـشه  راـطخا و  ياـنعم  هب  تسا و  تلاـسر  نأـش  نیرتمهم  راذـنا ،
تراشب اهنت  ار  شموق  ات  میداتسرف  ار  لوسر  نالف  هدومرفن  نآرق  رد  اجک  چیه  دنوادخ  تسا ؛ رتمهم  رایسب  تراشب  نأش  زا  یلوسر ،

اهنت دنوادخ ، يددعتم ، تایآ  رد  اما  .هدش  حرطم  شرانک  رد  زین  راذنا  نأش  هدش  حرطم  لوسر  يارب  تراشب  نأش  اج  ره  هکلب  دهد ،
دیامرفب هکنیا  ياجب  تایآ ، زا  یخرب  رد  یتح  .تسا  هدرواین  نایم  هب  تراشب  زا  ینخـس  هدرک و  رکذ  شنالوسر  يارب  ار  راذـنا  نأش 

(. 23/491/ فرخز /72/448 و  تافاص /34/432 و 44/433 ، أبس  ) میداتسرف هدنهد ) راذنا  رِذنم :(  ای  ریذن  هدومرف  میداتـسرف  یلوسر 
رد هتبلا  هک   ) تسا هدوب  نآرق  قیرط  زا  ترـضح ، نآ  رد  راذـنا ، تراشب و  ِتلاـسر  هک  هدومرف  ناـیب  زین  ص )  ) ادـخ لوسر  دروم  رد 

(: دراد تایآ  رد  يرتشیب  هولج ي  راذنا  نأش  زین ، ناشیا  دروم 

(1/359/ ناقرف « ) ًاریذَن َنیَملاْعِلل  َنوُکَِیل  ِهِْدبَع  یلَع  َناقْرُْفلا  َلََّزن  يذَّلا  َكَرابَت  »

« دشاب هدنهد  رادشه  نایناهج  يارب  ات  درک  لزان  ار  لطاب  قح و  هدننک ي  ادج  دوخ  هدنب ي  رب  هکنآ  تسا  هدنیاپ  ریخرپ و  »

(19/130/ ماعنأ « ) ِِهب ْمُکَرِْذنُِأل  ُنآْرُْقلا  اَذه  ََّیلِإ  َیِحوُأ  «َو 

«. مهد میب  ار  امش  ات  تسا  هدش  یحو  نم  رب  نآرق  نیا  «و 

(12/503/ فاقحأ « ) َنینِسْحُْمِلل يرُْشب  اوُمَلَظ َو  َنیذَّلا  َرِْذُنِیل  اِیبَرَع  ًاناِسل  ٌقِّدَصُم  ٌباتِک  اذه  »

يا هدژم  ار  ناراکوکین  دـهد و  رادـشه  دـندرک  متـس  هک  ار  یناسک  ات  تسا ، هدـننک  قیدـصت  هک  تسا  یبرع  نابز  هب  یباتک  نیا  «و 
«. دشاب

دروم هیآ ي  رد  ناشیا  ورنیا  زا  دندوب ؛ تّما  هب  راذنا  باتک  نتم  غالبا  لوئـسم  ص )  ) ادخ لوسر  .تسا  راذنا  باتک  نآرق  نیا ، رب  انب 
: تشاد یپ  رد  ار  تّما  تیاده  ود ، ره  هک  دنتشاد  هفیظو  ود  راذنا  نتم  هب  تبسن  مرکا  ربمایپ  .دندش  هدیمان  رِذنُم » ، » ثحب

تّما دومن و  یم  توالت  تّما  يارب  دش  یم  لزان  بانج  نآ  رب  تلاسر  نارود  لوط  رد  جـیردت  هب  هک  ار  یهلا  تایآ  ص )  ) ربمایپ . 1
: دندش یم  تیاده  تایآ  شریذپ  اب 

« َنیرِذـْنُْملا َنِم  اَنَأ  اـمَّنِإ  ْلـُقَف  َّلَـض  ْنَم  ِهِسْفَِنل َو  يدَـتْهَی  اـمَّنِإَف  يدَـتْها  ِنَمَف  َنآْرُْقلا  اَُوْلتَأ  ْنَأ  َنیِملْـسُْملا َو  َنِم  َنوُکَأ  ْنَأ  ُتِْرمُأ  َو  »... 
/91 و 92/385) لمن )

( مالسلا مهیلع  ترتع  نآرق و  ياهیگژیو   ) نیلقثلا www.Ghaemiyeh.comصیاصخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 513زکرم  هحفص 203 

http://www.ghaemiyeh.com


ره هتفای و  تیاده  دوخ  دوس  هب  دریذپ  تیاده  هک  ره  سپ  .منک  توالت  ار  نآرق  هکنیا  مشاب و  وا  میلست  هکنیا  هب  مرومأم  نم  و  ».... 
(«. تسا راذنا  نتم  غیلبت  ندناسر و  نم  هفیظو ي  ینعی   ) مناگدنهد رادشه  زا  طقف  نم  وگب : سپ  دوش ، هارمگ  هک 

ْمُهَّلََعل َِکْلبَق  ْنِم  ٍریذَن  ْنِم  ْمُهاتَأ  ام  ًامْوَق  َرِذـُْنِتل  َکِّبَر  ْنِم  ُّقَْحلا  َوُه  َْلب  ُهارَْتفا  َنُولوُقَی  ْمَأ  َنیَملاْعلا  ِّبَر  ْنِم  ِهیف  َْبیَر  ِباتِْکلا ال  ُلیْزنَت  »
/2 و 3/415) هدجس « ) َنوُدَتْهَی

هتخاس غورد  هب  ارنآ  دـنیوگ : یم  ایآ  .تسا  نایناهج  راـگدرورپ  فرط  زا  تسین -  نآ  رد  یّکـش  چـیه  هک  باـتک -  نداتـسرف  ورف  »
، یهد رادـشه  هدـماین  ناشیارب  يا  هدـنهد  میب  وت  زا  شیپ  هک  ار  یمدرم  ات  تسوت  راگدرورپ  بناـج  زا  تسا و  ّقح  نآ  هکلب  تسا ؟

«. دنبای تیاده  هک  دیما 

تروص هب  هک  نآرق  ّلک  زا  هدافتـسا  اب  لیزنت ،) �  ) دـش یم  لزان  مدرم  يارب  جـیردت  هب  هک  ار  یتایآ  دنتـشاد  هفیظو  ص )  ) ربمایپ . 2
: دنیامرف نییبت  تّما  يارب  لازنا ،) �  ) دوب هدش  لزان  ناشیا  رّهطم  بلق  رب  یعفد 

(44/272/ لحن « ) َنوُرَّکَفَتَی ْمُهَّلََعل  ْمِْهَیلِإ َو  َلُِّزن  ام  ِساَّنِلل  َنِّیَُبِتل  َرْکِّذلا  َْکَیلِإ  اْنلَْزنَأ  «َو 

دیما ینک و  نییبت  ناشیارب  هدش  لزان  مدرم  يوسب  یجیردت  تروصب  ار  هچنآ  ات  میداتـسرف  وت  يوسب  یعفد  تروصب  ار  نآرق  نیا  «و 
«. دنشیدنیب هک  تسا 

: دوش یم  تیاده  دبای و  یم  ار  شهار  دراد ، یم  هضرع  ترضح  نآ  هک  ینییبت  هب  نامیا  شریذپ و  تروص  رد  تّما 

(64/273/ لحن « ) َنُونِمُْؤی ٍمْوَِقل  ًهَمْحَر  ًيدُه َو  ِهیف َو  اوُفَلَتْخا  يِذَّلا  ُمَُهل  َنِّیَُبِتل  َّالِإ  َباتِْکلا  َْکیَلَع  اْنلَْزنَأ  ام  «َو 

ینک و ناـیب  ناـشیارب  دـنراد  فـالتخا  نآ  رد  ار  هچنآ  هک  نیا  يارب  رگم  میدرکن  لزاـن  یعفد  تروـصب  وـت  رب  ار  باـتک  نیا  اـم  «و 
«. دنروآ یم  نامیا  هک  یمدرم  يارب  دشاب  یتمحر  تیاده و 

تایآ هب  تبـسن  ربمایپ  نیببت  دش و  هداتـسرف  ورف  تّما  يارب  یجیردت  تروصب  نآرق  ّلک  ص )  ) ادـخ لوسر  تایح  لوط  رد  هچ  رگا 
دـش و داجیا  تّما  رد  يرایـسب  تافالتخا  ینآرق  فراعم  هب  تبـسن  بانج ، نآ  تلحر  زا  سپ  یلو  دوب ، تافالتخا  زورب  عناـم  یهلا ،

.دشن تّما  نتشگ  هقرف  هقرف  عنام  تافالتخا و  شیادیپ  عنام  ییاهنت ، هب  همه ، لوبق  دروم  ردصم  عبنم و  هناگی  ناونع  هب  نآرق  دوجو 

؟؟؟ دشاب هدراذگاو  دوخ  لاح  هب  ار  تّما  ادخ  تسا  نکمم  یتیعضو  نینچ  رد  ایآ 

رب یـشم  هب  فّلکم  ار  تّما  نیا  ربماـیپ ، زا  سپ  میکح ، دـنوادخ  هک  دوب  يریبدـت  زا  ندـش  رود  رطاـخب  تاـفالتخا ، زورب  هن ؛ امّلـسم 
: كر  ) داهن ثرا  هب  شا  هدـیزگرب  ناگدـنب  دزن  ص )  ) ربماـیپ زا  سپ  ار  ینآرق  قیاـقح  ملع  لاـعتم  دـنوادخ  .دوب  هدومرف  نآ  ساـسا 

.دننک یم  نییبت  دنمهف و  یم  تسه  هک  هنوگنآ  ار  نآرق  هک  دنا  هدیزگرب  ناگدنب  نآ  اهنت  اذـل  (، 43/255/ دعر /31و32/438 و  رطاف
تیاده هتفای و  تاجن  هقرفت  فالتخا و  زا  تفریذپ ، دینـش و  ناشیا  زا  ار  نآرق  نییبت  تخانـش و  ار  هدیزگرب  ناگدنب  نآ  یـسک  رگا 

نآرق فراعم  نییبت  ناشیا  راک  تسا ، مزال  ناشیا  دوجو  ینامز  هرود و  ره  رد  هک  دنتـسه  یناـسک  هدـیزگرب  ناگدـنب  نآ  .دوش  یم 

( مالسلا مهیلع  ترتع  نآرق و  ياهیگژیو   ) نیلقثلا www.Ghaemiyeh.comصیاصخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 513زکرم  هحفص 204 

http://www.ghaemiyeh.com


اب ادخ  وگتفگ  دروم  هیآ ي  رد  هک  دنتـسه  یناسک  نامه  ناگدنب  نیا  .تسا  نییبت  نیا  قیرط  زا  تّما  تیاده  و  راذنا ،) نتم  نییبت  �)
یَنْعَم ٍداه ؛» ٍمْوَق  ِّلُِـکل  ٌرِذـْنُم َو  َْتنَأ  اـمَّنِإ  : » َیلاَـعَت ِِهلْوَق  ِیف  َنِینِمْؤُْملا �  ُریِمَأ  َلاَق  .تسا  هدرک  داـی  ناـشیا  زا  رگتیادـه » «: » ٍداَـه  » ریبعت

 . -------------- ِهَّللا ِْدنِع  ْنِم  ُرِْذنُْملا  ِِهب  َءاَج  اَِمل  ُنِّیَبُْملَا  يِداَْهلا :

.ینامعن ریسفت  زا  ص208 ، ج5 ، راونألا ، راحب  . 

-------------

: دـندومرف تسا ،» يا  هدـننک  تیادـه  ار  یموق  ره  یتسه و  يا  هدـنهد  میب  وت  هک  تسین  نیا  زج   » هیآ ي هراـبرد ي  ریما �  ترضح 
هفیظو راذنا ، نتم  نییبت  تشذگ ، هک  نانچ  .دنک  یم  نییبت  هدروآ  ادخ  دزن  زا  هدنهد  راذنا  ار  هچنآ  هک  یـسک  ینعی  هدـننک  تیادـه 

هب زاین  يا  هرود  ره  رد  تّما  دوخ ، نامز  هرود و  يارب  اهنت  اّما  دـندوب  ٍداَه »  » زین ترـضح  نآ  دوخ  نیا ، رب  انب  دوب ، زین  ربمایپ  دوخ  ي 
َْتنَأ ٍِّیلَِعل � : ص )  ) ِهَّللا ُلوُسَر  َلاَق  اذل : دوخ ؛ نامز  رد  مادک  ره  زین  هّمئا  دندرک و  نییبت  دوخ  نامز  رد  ربمایپ  دراد ، يا  هدننک  نییبت 

 . ِیناّثلا يِداَْهلا 

ص)  ) ادخ لوسر  دوخ  هدننک  تیاده  نیلّوا   ) دیتسه هدـننک  تیادـه  نیمّود  امـش  دـندومرف : یلع �  ترـضح  هب  ص )  ) ادـخ لوسر 
ٌِّیلَع � ُرِذـْنُْملا َو  ص )  ) ِهَّللا ُلوُسَر  َلاَـقَف : ٍداـه ،» ٍمْوَق  ِلُِـکل  ٌرِذـْنُم َو  َْتنَأ  اـمَّنِإ  : » ِهَّللا � ِدـْبَع  ِیبَِأل  ُْتُلق  َلاَق : ٍریَِـصب  ِیبَأ  ْنَع  دـندوب .)

؟ َمْوَْیلا ٍداَه  ْنِم  ْلَه  ٍدَّمَُحم ! َابَأ  اَی  يِداَْهلا ،

.َْکَیلِإ ْتَِعفُد  یَّتَح  ٍداَه  َدَْعب  ٍداَه  ْمُْکنِم  َلاَز  اَم  َكاَِدف ، ُْتلِعُج  یََلب  ُْتُلق :

ٌّیَح ُهَّنَِکل  ُباَتِْکلا َو  َتاَم  ُهَیْآلا ، ِتَتاَم  ُلُجَّرلا  َِکلَذ  َتاَم  َُّمث  ٍلُـجَر  یَلَع  ٌهَیآ  َْتلََزن  اَذِإ  َْتناَـک  َْول  ٍدَّمَُحم ! اـَبَأ  اَـی  ُهَّللا  َکَـمِحَر  َلاَـقَف :
 . یَضَم ْنَمِیف  يَرَج  اَمَک  َیَِقب  ْنَمِیف  يِرْجَی 

هدننک تیاده  ار  یموق  ره  یتسه و  يا  هدنهد  میب  وت  هک  تسین  نیا  زج  : » مدناوخ ار  هیآ ي  نیا  قداص �  ماما  يارب  دیوگ : ریصبوبا 
يرگتیاده زین  زورما  ایآ  دـمحمابا ، يا  یلع � . هدننک  تیاده  و  ص )  ) تسادـخ لوسر  هدـنهد  میب  دـندومرف : ترـضح  تسا ،» يا 

؟ تسه

.تسا هدیسر  امش  هب  ات  هدوب  يرگید  زا  سپ  يرگتیاده  هداوناخ  امش  زا  هشیمه  موش ، تیادف  يرآ  مدرک : ضرع 

هیآ دُرم  یم  درم  نآ  دش و  یم  لزان  يدرم  هرابرد ي  يا  هیآ  نوچ  هک  دوب  نینچ  رگا  دمحمابا ، يا  دنک  تمحر  تیادخ  دـندومرف :
دوش یم  قبطنم  ناگدنامزاب  رب  تسا ؛ هدنز  هشیمه  نآرق  یلو  دوب ، هدرم  نآرق  هک  تشادن ) يرگید  قادصم  و   ) تفر یم  نیب  زا  مه 

.دش یم  قبطنم  ناگتشذگ  رب  هچنانچ 

هب هّجوت  اب  .دـشاب  یم  ادـخ  لوسر  زا  سپ  ماما  دوجو  موزل  رگنایب  هک  تسا  یتایآ  زا  یکی  ٍداه » ٍمْوَق  ِّلُِکل  ٌرِذـْنُم َو  َْتنَأ  امَّنِإ   » هیآ ي
تـسرد نایب  هکنیا  زج  دنرادن  يا  هراچ  دنبای  تسد  نآرق  قیاقح  هب  دنهاوخب  ناگدنیآ  رگا  تسا ، نآرق  هدننک ي  نییبت  ماما ، هکنیا 

هب ریـسفت  فیرحت و  زا  دوشن و  فرحنم  دوخ  ریـسم  زا  نآرق  فراعم  ات  تسا  مزـال  ماـما  دوجو  عقاو  رد  .دـنوش  اـیوج  هّمئا  زا  ار  نآ 
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نییبت ار  نآ  شیوخ  تایح  نامز  رد  دنک و  غالبا  تّما  هب  لامک  مامت و  ار  نآرق  هک  هدوب  نیا  شا  هفیظو  ربمایپ  .دـنامب  ناما  رد  يأر 
ربمایپ يوس  زا  هچنآ  نییبت  اب  ات  داد  رارق  یماما  ادخ  ینامز  ره  يارب  زین  ناگدنیآ  يارب  .دنک  تیادـه  ار  تّما  قیرط  نیا  زا  دـیامرف و 

قداص � ماما  بتکم  درگاش  زا  ار  يا  هرظانم  اجنیا  رد  .ددرگ  نومنهر  میقتـسم  طارـص  هب  دناهرب و  فالتخا  زا  ار  تّما  هدنام  اج  هب 
: میروآ یم  هدش  حرطم  نآ  رد  روکذم ، بلاطم  هک  مکح  نب  ماشه  بانج 

وا هب  ترضح  منک ....  هرظانم  امش  نارای  اب  ات  ما  هدمآ  تفگ : دیسر و  قداص �  ماما  تمدخ  تیبلها ، نافلاخم  زا  ماش  لها  زا  يدرم 
.نک هرظانم  مکح ) نب  ماشه   ) ناوج نیا  اب  دندومرف :

! سرپب نم  زا  درم  نیا  تماما  هرابرد ي  ناوج ، يا  تفگ : ماشه  هب  سپس  .يرآ  تفگ :

يا اَذَه »! اَی  : » تفگ یماش  هب  سپـس  دیزرل ، یم  هک  يروط  دـش ، نیگمـشخ  ماما �  سدـقم  تحاس  هب  تبـسن  وا  یبدا  یب  زا  ماـشه 
؟ ناشدوخ هب  تبسن  ناگدیرفآ  ای  تسا  رت  هاوخریخ  شناگدیرفآ  هب  تبسن  تراگدرورپ  ایآ  درم ،

.تسا رت  هاوخریخ  شناگدیرفآ  هب  تبسن  مراگدرورپ  هکلب  یماش :

؟ تسا هدرک  هچ  مدرم  يارب  یهاوخریخ  ماقم  رد  ماشه :

يراومهان دهد و  تفلا  مه  اب  ار  ناشیا  وا  دندرگن و  فالتخا  راچد  دنوشن و  هورگ  هورگ  ات  هتـشاد  اپ  هب  یلیلد  تّجح و  ناشیا  يارب 
.دزاس هاگآ  هدومرف  بجاو  ناشراگدرورپ  هچنآ  هب  ار  ناشیا  دزاس و  راومه  ار  ناشاه 

؟ تسیک وا  - 

.تسادخ لوسر  - 

؟ تسیک ص )  ) ادخ لوسر  زا  دعب  - 

.تسا ّتنس  نآرق و  - 

----------------

ص504. نیقیلا ، . 

ص191. ج1 ، یفاکلا ، . 

----------------

؟ تسا دنمدوس  ام  زورما  ِفالتخا  عفر  يارب  ّتنس  نآرق و  - 
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.يرآ - 

! يدمآ اجنیا  هب  ماش  زا  میراد  وت  اب  هک  یتفلاخم  رطاخب  وت  میراد و  فالتخا  وت  نم و  ارچ  سپ  - 

؟ یهد یمن  باوج  ارچ  دندومرف : وا  هب  ص )  ) قداص ماما  .دنام  شوماخ  یماش 

یناعم ّتنـس ، باتک و  تارابع  اریز  تسا ، تسرداـن  مفرح  دـننک  یم  فـالتخا  عفر  اـم  زا  ّتنـس  نآرق و  میوگب  رگا  تفگ : یماـش 
نآرق و میـشاب ، یم  ّقح  یعّدـم  ام  زا  کی  ره  میراد و  فالتخا  میوگب  رگا  و  دوش ،) یم  انعم  روج  دـنچ   ) تسا لّمحتم  ار  یفلتخم 

یم ار  لالدتـسا  نیمه  مه  نم  یلو  مینک ،) یم  هیجوت  شیوخ  عـفن  هب  ار  نآ  اـم  زا  مادـک  ره  هک  اریز   ) دـنهدن يدوـس  ار  اـم  ّتنس ،
.منک حرطم  ماشه  هیلع  رب  مناوت 

.تسا راشرس  هک  یمهفب  ات  سرپب  وا  زا  دندومرف : ترضح 

؟ ناشدوخ ای  ناشراگدرورپ  تسا ، رت  هاوخریخ  ناگدیرفآ  هب  تبسن  یسک  هچ  درم ، يا  تفگ : ماشه  هب  باطخ  یماش 

.ناشراگدرورپ ماشه :

زاب ناشیا  هب  ار  لطاب  ّقح و  دزاس و  راومه  ناشیراومهان  دـنک و  دـّحتم  ار  ناشیا  هک  هتـشاد  اپ  هب  ار  یـصخش  راگدرورپ ، ایآ  یماش :
؟ دیوگ

؟ زورما ای  ص )  ) ادخ لوسر  نامز  رد  - 

؟ تسیک زورما  دوب ، ترضح  نآ  دوخ  هک  ادخ  لوسر  نامز  رد  - 

زا هک  یملع  ثاریم  هب  دـندرگ ، یم  راپـسهر  شیوس  هب  وس  ره  زا  و  قداص � ) ماما  هب  هراشا   ) هتسشن دنسم  رب  هک  یـصخش  نیمه  - 
.دیوگ یم  زاب  ام  يارب  ار  نیمز  نامسآ و  ياهربخ  هتفرگ  شّدج  زا  تسد  هب  تسد  شناردپ 

؟ ممهفب ار  نیا  مناوت  یم  هنوگچ  نم  - 

.سرپب وا  زا  یهاوخ  هچ  ره  - 

! مسرپب هک  تسا  نم  رب  يدراذگن ، یقاب  میارب  يرذع  - 

 ... دوب نانچ  نینچ و  مهد ؟ ربخ  ار  تهار  رفس و  شرازگ  یهاوخ  یم  یماش ، يا  دندومرف : قداص �  ماما 

! مدروآ مالسا  نونکا  یتفگ ، تسار  تفگ : یم  یماش  درم  دنداد  یم  ربخ  ترضح  هچ  ره 

ثرا رگیدکی  زا  مالـسا  هلیـسو ي  هب  تسا ، نامیا  زا  شیپ  مالـسا  يدروآ ، نامیا  ادخ  هب  نونکا  هکلب  ریخ ، دندومرف : قداص �  ماما 
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.دنوش یم  هداد  شاداپ  نامیا  هلیسو ي  هب  دننک و  یم  جاودزا  دنرب و  یم 

تسادخ لوسر  ص )  ) دّمحم تسین و  تدابع  هتسیاش ي  ادخ  زج  یـسک  هک  مهد  یم  یهاوگ  دیدومرف ، تسرد  درک : ضرع  یماش 
 ------------------ ییوا يایصوا  نیشناج  امش  و 

ص172. ج1 ، یفاکلا ، . 

نآرق يوس  هب  تیاده 

رد هللا  ءاشنا  .هدومرف  اطع  ع )  ) تیبلها هب  ار  نآرق  قیقد  قیاقح  فیاطل و  مهف  ملع و  لاعتم  دنوادخ  دـننآرق ؛ ملع  ناثراو  ع )  ) تیبلها
ار ناـنمؤم  ع )  ) تیبـلها .دـش  دـهاوخ  هضرع  بلطم  نیا  ییاور  ینآرق و  لـئالد  ع )  ) تیبـلها مـلع  تیـصوصخ  هـب  طوـبرم  تمـسق 

ناشیا .دـننک  یم  يربهر  تیادـه و  ادـخ  باتک  فراعم  يوسب  دـنوش ) اریذـپ  ار  ناشیا  تیادـه  تیالو و  تماما ، هک  ار  یناسک  �)
يارب اذل  .تسا  نآرق  تایآ  نییبت  همه  ناشیا  مالک  دننک و  یم  یفرعم  دوخ  تایاور  مولع و  يانبم  عجرم و  ناونع  هب  ار  ادـخ  باتک 

.دنراد نآرق  تایآ  زا  یلیلد  دهاش و  ناشمالک  ره 

ص)  ) ِهَّللا َلوُسَر  َّنِإ  ِِهثیِدَح : ِضَْعب  ِیف  َلاَق  َُّمث  ِهَّللا  ِباَتِک  ْنِم  ِینُولَأْساَف  ْیَِشب ٍء  ْمُُکْتثَّدَح  اَذِإ  ٍرَفْعَج � : ُوبَأ  َلاَق  َلاَق : ِدوُراَْجلا  ِیبَأ  ْنَع 
.ِلاَؤُّسلا ِهَْرثَک  ِلاَْملا َو  ِداَسَف  ِلاَْقلا َو  ِلیِْقلا َو  ِنَع  یَهَن 

؟ ِهَّللا ِباَتِک  ْنِم  اَذَه  َْنیَأ  ِهَّللا ! ِلوُسَر  َْنبا  اَی  َُهل : َلیِقَف 

َو ( 114/97/ ءاسن « ) ِساَّنلا َْنَیب  ٍحالْـصِإ  ْوَأ  ٍفوُْرعَم  ْوَأ  ٍهَقَدَِـصب  َرَمَأ  ْنَم  اَّلِإ  ْمُهاوَْجن  ْنِم  ٍرِیثَک  ِیف  َْریَخ  ال  : » ُلوُقَی َّلَج  َّزَع َو  َهَّللا  َّنِإ  َلاَق :
« ْمُکْؤُـسَت ْمَُکل  َدـُْبت  ْنِإ  َءایْـشَأ  ْنَع  اُولَئْـسَت  ـال  : » َلاَـق َو  ( 5/77/ ءاـسن « ) ًاـماِیق ْمَُکل  ُهَّللا  َلَـعَج  ِیتَّلا  ُمَُکلاْومَأ  َءاـهَفُّسلا  اوـُتُْؤت  ـال  َو  : » َلاَـق

( . 101/124/ هدئام )

نمـض ترـضح  هاگنآ  .تسادـخ  باتک  ياجک  دیـسرپب  نم  زا  متفگ  ناتیارب  یبلطم  یتقو  دـندومرف : رقاب �  ماما  دـیوگ : دوراـج  وبا 
.دومرف یهن  لاؤس  يدایز  لام و  ندرک  هابت  وگم و  وگب  زا  ص )  ) ادخ لوسر  دندومرف : ناشراتفگ 

؟ تسادخ باتک  ياجک  رد  دیدومرف  هک  نیا  ادخ ! لوسر  رسپ  يا  دش : ضرع  ترضح  هب 

، نارگید هب  کمک  هب  رما  هک  یسک  رگم  تسین  يدوس  ریخ و  اهنآ ، یشوگِرد  ِنانخس  زا  يرایسب  رد  : » دیامرف یم    يادخ دندومرف :
تسد هب  هداد ، رارق  امش  یگدنز  ماوق  هلیسو  دنوادخ  هک  ار ، دوخ  لاوما  : » دیامرف یم  و  دنک » مدرم  نایم  رد  حالصا  ای  کین ، راک  ای 

---------------

ص60. ج1 ، یفاکلا ، . 
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-----------

«. دینکن لاؤس  دنک  ناتتحاران  دوش  نایع  امش  رب  رگا  هک  یئاهزیچ  زا  : » دیامرف یم  و  دیراپسن » نادرِخ  یب 

يارب انبم  كـالم و  ناونع  هب  ار  ادـخ  باـتک  يددـعتم  تاـیاور  رد  هک  دراد  تقباـطم  ادـخ  باـتک  اـب  ع )  ) هللا لآ  تاـملک  ناـنچنآ 
: دنا هدومرف  یفرعم  دوخ  هب  یمالک  باستنا  تّحص  صیخشت 

اَم ُُهْتُلق َو  اَنَأَف  َنآْرُْقلا  ُِقفاَُوی  یِّنَع  ْمُکَءاَج  اَم  ُساَّنلا ! اَهُّیَأ  اَـی  َهَّکَِمب : ْوَأ  یًنِِمب  ٍهَبْطُخ  ِیف  ص )  ) ِهَّللا ُلوُسَر  َلاَـق  َلاَـق : ِهَّللا �  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع 
 . ُْهُلقَأ ْمَلَف  َنآْرُْقلا  ُِقفاَُوی  َال  یِّنَع  ْمُکَءاَج 

دشاب قفاوم  نآرق  اب  هک  دسرب  امـش  هب  نم  لوق  زا  هچنآ  مدرم ! يا  دندومرف : هکم  ای  انم  نیمزرـس  رد  يا  هبطخ  رد  قداص �  ترضح 
ِْدبَع ُوبَأ  َلاَق  َلاَق : ٍِملْسُم  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  .ما  هتفگن  ارنآ  نم  دشابن  قفاوم  نآرق  اب  هک  دسرب  امش  هب  نم  لوق  زا  هچنآ  ما و  هتفگ  ارنآ  نم 

اَلَف َنآْرُْقلا  ُِفلاَُخی  ٍرِجاَف  ْوَأ  ٍَّرب  ْنِم  ٍهَیاَوِر  ِیف  َكَءاَج  اَم  ِِهب َو  ْذُخَف  َنآْرُْقلا  ُِقفاَُوی  ٍرِجاَف  ْوَأ  ٍَّرب  ْنِم  ٍهَیاَوِر  ِیف  َكَءاَج  اَم  ُدَّمَُحم ! اَی  ِهَّللا � :
 . ِِهب ْذُخْأَت 

نآرق اب  هک  دیـسر  وت  هب  يراکدب  ای  راکوکین  قیرط  زا  هک  یتیاور  ره  دمحم ! دـندومرف : قداص �  ترضح  دیوگ : ملـسم  نب  دمحم 
.ریذپم ارنآ  تشادن  یناوخمه  نآرق  اب  هک  دیسر  وت  هب  يراکدب  ای  راکوکین  قیرط  زا  هک  یتیاور  ره  ریذپب و  ارنآ  تشاد  یناوخمه 

 . ٌلِطَاب َوُهَف  ِهَّللا  ُباَتِک  ُُهقِّدَُصی  َال  ٍثیِدَح  ْنِم  اَّنَع  ْمُکاَتَأ  اَم  ُلوُقَی : ِهَّللا �  ِْدبَع  َابَأ  ُْتعِمَس  َلاَق : ِّيِدَسَْألا  ٍْبیَلُک  ْنَع 

قیدصت ارنآ  ادخ  باتک  هک  دسرب  امش  هب  ام  لوق  زا  یثیدح  ره  دندومرف : یم  هک  مدینـش  قداص �  ترضح  زا  دیوگ : يدسا  بیلک 
(. دشاب یمن  ع )  ) تیبلها زا  هدوب و  یلعج  ینعی   ) تسا لطاب  نآ  سپ  دنکن ،

تیاده زا  تیمورحم  هجیتن ي  يأر ، هب  ریسفت 

هراشا

ناـشیا نییبت  زا  دـندماین و  ع )  ) تیبـلها غارـس  نیودـت ، تاـیآ  رد  ادـخ  دارم  تفاـیرد  يارب  نآرق و  فراـعم  مهف  يارب  هک  یناـسک 
دوخ ینادان  لهج و  هب  دنتـساوخ  یمن  نوچ  و  دندناماو ، نآرق  فراعم  مهف  رد  دنتـشگ ، مورحم  تیاده  نیا  زا  دـندشن و  رادروخرب 

يونعم فیرحت  لماع  دنتخاس و  فرحنم  شریـسم  زا  ار  نآرق  هنوگنیا  دـندرک و  انعم  دوخ  رظن  يأر و  ربانب  ار  نآرق  دـننک ، فارتعا 
: دنتشگ هیآ  نیا  قادصم  هتسب و  غورد  ادخ  هب  عقاو  رد  هدش و  نآرق 

(144/147/ ماعنا « ) َنیِملاَّظلا َمْوَْقلا  يِدْهَی  َهَّللا ال  َّنِإ  ٍْملِع  ِْریَِغب  َساَّنلا  َّلُِضِیل  ًابِذَک  ِهَّللا  یَلَع  يرَْتفا  ِنَّمِم  ُمَلْظَأ  ْنَمَف  »

هاگچیه دنوادخ  دزاس !؟ هارمگ  لهج  يور  زا  ار  مدرم  ات  ددنب ، یم  غورد  ادخ  رب  هک  سک  نآ  زا  تسا  رتراکمتس  یـسک  هچ  سپ  »
« دنک یمن  تیاده  ار  نارگمتس 
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نیلقث ثیدح  رد  ص )  ) ادخ لوسر  .دشاب  ترتع  هب  کسمت  اب  هارمه  نآرق ، هب  کسمت  هک  تسنیا  نآرق  طسوت  ندش  تیاده  طرش 
«. دییوج کسمت  ودنآ  هب  هک  یتروص  رد  دش  دیهاوخن  هارمگ  زگره  « : » اَمِِهب ُْمتْکَّسَمَت  ْنِإ  اَم  يِدَْعب  اوُّلِضَت  َْنل  : » دندومرف

راچد هدش  مورحم  نآرق  قیاقح  زا  نیقیرف ،  تایاور  تداهـش  هب  خـیرات و  تداهـش  هب  دـندز ، ِهَّللا » ُباَتِک  اَُنبْـسَح   » زا مد  هک  یناسک 
.دندنار یهارمگ  هطرو ي  هب  ار  نارگید  مه  دنتشگ و  هارمگ  دوخ  مه  هدش ، يأر  هب  ریسفت 

: دنیوگ یم  ّقح  ترضح  هب  باطخ  دنا  هدش  هارمگ  اهنآ  طسوت  هک  یناسک  تمایق  زور  رد 

(29/479/ تلّصف « ) َنیلَفْسَْألا َنِم  انوُکَِیل  انِماْدقَأ  َتْحَت  امُْهلَعَْجن  ِْسنِْإلا  ِّنِْجلا َو  َنِم  انَّالَضَأ  ِْنیَذَّلا  اَنِرَأ  انَّبَر  اوُرَفَک  َنیذَّلا  َلاق  «َو 

زا ات  میهن  دوخ  ياپ  ریز  ار  اهنآ  ات  هدب  ناشن  ام  هب  دندرک  هارمگ  ار  ام  هک  ار  سنا  نج و  زا  رفن ، ود  نآ  اراگدرورپ ! دنتفگ : نارفاک  »
!« دنشاب مدرم  نیرت  تسپ 

َتْحَت امُْهلَعَْجن  ِْسنِْإلا  ِّنِْجلا َو  َنِم  اناَّلَـضَأ  ِْنیَذَّلا  اَنِرَأ  اـنَّبَر  : » َیلاَـعَت َكَراَـبَت َو  ِهَّللا  ِلْوَق  ِیف  ِهَّللا �  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍْبیَلُک  ِْنب  َهَرْوَـس  ْنَع 
ِهَّللا ِْملِع  ُناَّزَُخل  اَّنِإ  ِءاَمَّسلا َو  ِیف  ِهَّللا  ِْملِع  ُناَّزَُخل  اَّنِإ  ُهَرْوَس  اَی  ِهَّللا  َو  ًاثاََلث ، اَمُه  ِهَّللا  اَمُه َو  ُهَرْوَس ! اَی  َلاَق : َنِیلَفْـسَْألا ،» َنِم  انوُکَِیل  انِمادـْقَأ 

 . ِضْرَْألا ِیف 

ود نآ  زا  دوصقم  دنگوس ، ادخ  هب  هروس ! يا  دندومرف : روکذـم ) هیآ ي   ) هیآ نیا  هرابرد ي  قداص �  ماما  دیوگ : بیلک  رسپ  هروس 
هنازخ میئام  نامـسآ و  رد  ادخ  ملع  ناراد  هنازخ  میئام  هروس ! يا  دنگوس  ادخ  هب  دندومرف - ار  نیا  هبترم  هس  و  دنتـسه -  ود  نآ  رفن 

.نیمز رد  ادخ  ملع  ناراد 

ُِّیناّثلا ُلَّوَْألا َو  ُمُه  ِْسنِْإلا ؛» ِّنِْجلا َو  َنِم  اناَّلَضَأ  ِْنیَذَّلا  اَنِرَأ  : » َیلاَعَت ِِهلْوَق  ِیف  ِِرقاَْبلا �  ِنَع  ٍساَّبَع َو  ّْنبِا  ْنَع  ٍبَْدنُج  ِْنب  ِمِساَْقلا  ِنَع  َيِوُر 
.

----------------

ص8. ج1 ، یشایعلا ، ریسفت  . 

ص8. ج1 ، یشایعلا ، ریسفت  . 

ص9. ج1 ، یشایعلا ، ریسفت  . 

ص415. ج2 ، یفاکلا ، . 

زا ادـخ ، باتک  هب  تبـسن  ار  نامثع  رمع و  لهج  زا  يدراوم  ات 145  ص133  ج6 ، ریدـغلا ، هیامنارگ ي  باتک  رد  ینیما �  همالع  . 
.تسا هدومن  هئارا  جارختسا و  تنس  لها  بتک 
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ص334. ج8 ، یفاکلا ، . 

-----------------

یلّوا و ناشیا  دندومرف : روکذم ) هیآ ي   ) هیآ نیا  هرابرد ي  زین  رقاب �  ترضح  دندرک و  تیاور  سابع  نبا  لوق  زا  بدنج  نب  مساق 
.دنتسه یمّود 

(68/404/ توبکنع « ) َنیِرفاْکِلل ًيْوثَم  َمَّنَهَج  یف  َْسَیل  ُهَءاج َأ  اََّمل  ِّقَْحلِاب  َبَّذَک  ْوَأ  ًابِذَک  ِهَّللا  یَلَع  يرَْتفا  ِنَّمِم  ُمَلْظَأ  ْنَم  «َو 

ایآ دـیامن !؟ بیذـکت  هدـمآ  شغارـس  هب  هکنآ  زا  سپ  ار  قح  اـی  هتـسب  غورد  ادـخ  رب  هک  تسا  سک  نآ  زا  رتراکمتـس  یـسک  هچ  »
»!؟ تسین خزود  رد  نارفاک  هاگیاج 

ْأَّوَبَتَْیلَف ٍْملِع  ِْریَِغب  ِنآْرُْقلا  ِیف  َلاَق  ْنَم  ُلوُقَی : ص )  ) ِهَّللا َلوُسَر  يِّدَـج  ُْتعِمَـس  ْدَـقَف  ِهَرْـصَْبلا : َلـْهَأ  َیلِإ  ٍِّیلَع �  ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  ِباَتِک  ِیف 
 . ِراَّنلا َنِم  ُهَدَعْقَم 

، نآرق هرابرد ي  سک  ره  دومرف : یم  هک  مدینـش  ص )  ) ادخ لوسر  مدج  زا  انامه  هدـمآ : هرـصب  یلاها  هب  نیـسح �  ماما  همان ي  رد 
.دنک ایهم  شتآ  يارب  ار  دوخ  هاگنمیشن  دیاب  دیوگب ، يزیچ  ملع  نودب 

هنومن ناونع  هب  ار  ناشیا  رضحم  رد  یتح  و  ع )  ) همئا نامز  رد  نآرق  يأر  هب  ریـسفت  ناوارف  دراوم  زا  دروم  ود  تمـسق ، نیا  نایاپ  رد 
: مینک یم  رکذ 

؟ ِهَرْصَْبلا ِلْهَأ  ُهیِقَف  َْتنَأ  ُهَداَتَق ! اَی  َلاَقَف : ٍرَفْعَج �  ِیبَأ  یَلَع  َهَماَعِد  ُْنب  ُهَداَتَق  َلَخَد  َلاَق : ِماَّحَّشلا  ٍْدیَز  ْنَع 

.َنوُمُعْزَی اَذَکَه  َلاَقَف :

! َنآْرُْقلا ُرِّسَُفت  َکَّنَأ  ِینَغََلب  ٍرَفْعَج �  ُوبَأ  َلاَقَف 

! ْمَعَن ُهَداَتَق : َُهل  َلاَقَف 

؟ ٍلْهَِجب ْمَأ  ُهُرِّسَُفت  ٍْملِِعب  ٍرَفْعَج � : ُوبَأ  َُهل  َلاَقَف 

! ٍْملِِعب َال  َلاَق :

.َُکلَأْسَأ اَنَأ  َْتنَأ َو  َْتنَأَف  ٍْملِِعب  ُهُرِّسَُفت  َْتنُک  ْنِإَف  ٍرَفْعَج � : ُوبَأ  َُهل  َلاَقَف 

! ْلَس ُهَداَتَق : َلاَق 

(. 18/430/ أبس « ) َنِینِمآ ًاماَّیَأ  َِیلاَیل َو  اهِیف  اوُریِس  َْریَّسلا  اَهِیف  انْرَّدَق  َو  : » ٍإَبَس ِیف  َّلَج  َّزَع َو  ِهَّللا  ِلْوَق  ْنَع  ِینِْربْخَأ  َلاَق :
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.ِِهلْهَأ َیلِإ  َعِجْرَی  یَّتَح  ًانِمآ  َناَک  َْتیَْبلا  اَذَه  ُدیُِری  ٍلاَلَح  ٍءاَرِک  ٍهَلِحاَر َو  ٍلاَلَح َو  ٍداَِزب  ِِهْتَیب  ْنِم  َجَرَخ  ْنَم  َِکلَذ  ُهَداَتَق : َلاَقَف 

َْتیَْبلا اَذَـه  ُدـیُِری  ٍلاَلَح  ٍءاَرِک  ٍهَلِحاَر َو  ٍلاَلَح َو  ٍداَِزب  ِِهْتَیب  ْنِم  ُلُجَّرلا  ُجُرْخَی  ْدَـق  ُهَّنَأ  ُمَْلعَت  ْلَه  ُهَداَتَق ، اَی  َهَّللا  َُکتْدَـشَن  ٍرَفْعَج � : ُوبَأ  َلاَقَف 
؟ ُهُحاَِیتْجا اَهِیف  ًَهبْرَض  َِکلَذ  َعَم  ُبَرُْضی  ُُهتَقَفَن َو  ُبَهُْذتَف  ُقیِرَّطلا  ِْهیَلَع  ُعَطُْقیَف 

.ْمَعَن َّمُهَّللا  ُهَداَتَق : َلاَق 

َنِم ُهَتْذَخَأ  ْدَق  َْتنُک  ْنِإ  َتْکَلْهَأ َو  َتْکَلَه َو  ْدَـقَف  َکِسْفَن  ِءاَْقِلت  ْنِم  َنآْرُْقلا  َتْرَّسَف  اَمَّنِإ  َْتنُک  ْنِإ  ُهَداَتَق ! اَی  َکَْحیَو  ٍرَفْعَج � : ُوبَأ  َلاَقَف 
اَنِّقَِحب ًافِراَع  َْتیَْبلا  اَذَـه  ُموُرَی  ٍلاَلَح  ٍءاَرِک  ٍهَلِحاَر َو  ٍداَِزب َو  ِِهْتَیب  ْنِم  َجَرَخ  ْنَم  َِکلَذ  ُهَداَـتَق  اَـی  َکَْـحیَو  َتْکَلْهَأ ، َتْکَلَه َو  ْدَـقَف  ِلاَـجِّرلا 

ُنْحَنَف َو ِْهَیلِإ ، َلوُقَیَف  َْتیَبـْلا  ِنْعَی  َْمل  َو  ( 37/260/ میهاربا « ) ْمِْهَیلِإ يِوْهَت  ِساَّنلا  َنِم  ًهَدـِْئفَأ  ْلَعْجاَف  : » َّلَج َّزَع َو  ُهَّللا  َلاَق  اَـمَک  ُُهْبلَق  اـَناَوْهَی 
.ِهَماَیِْقلا َمْوَی  َمَّنَهَج  ِباَذَع  ْنِم  ًانِمآ  َناَک  َِکلَذَک  َناَک  اَذِإَف  ُهَداَتَق ! اَی  اَلَف ، اَّلِإ  ُُهتَّجَح َو  ْتَِلُبق  ُُهْبلَق  اَناَوَه  ْنَم  ِیتَّلا  َمیِهاَْربِإ  ُهَوْعَد  ِهَّللا 

.اَذَکَه اَّلِإ  اَُهتْرَّسَف  َال  ِهَّللا  َمَرَج َو  َال  ُهَداَتَق : َلاَق 

 . ِِهب َبِطوُخ  ْنَم  َنآْرُْقلا  ُفِْرعَی  اَمَّنِإ  ُهَداَتَق ! اَی  َکَْحیَو  ٍرَفْعَج � : ُوبَأ  َلاَقَف 

؟ یتسه هرصب  لها  هیقف  وت  هداتق ! يا  دندومرف : ودب  ترضح  .دیسر  رقاب �  ترضح  تمدخ  هماعد  رسپ  هداتق  دیوگ : ماحش  دیز 

.دنرادنپ نینچ  تفگ :

! ینک یم  ریسفت  ار  نآرق  وت  ما  هدینش  دندومرف :

.يرآ تفگ :

؟ هتسنادن ای  ینک  یم  ریسفت  هتسناد  دندومرف :

.شناد ملع و  رب  انب  ریخ ، تفگ :

.مسرپب وت  زا  نم  ینک ، یم  ریسفت  شناد  ملع و  رب  انب  رگا  دندومرف :

؟ دیسرپب تفگ :

رد زور  هنابش  میتشاد ، ررقم  رفس  ریس و  لزانم ، نآ  نایم  رد  : » دیامرف یم  أبس  هروس ي  رد  هک    يادخ راتفگ  زا  هد  ربخ  ارم  دندومرف :
«. دینک رفس  ریس و  اهنآ  رد  ناما  نما و 

هناخ دـصق  هب  لالح  هیارک ي  و  لالح ، بکرم  لالح ، هشوت ي  اـب  شا و  هناـخ  زا  هک  تسا  یـسک  هراـبرد ي  هیآ  نیا  تفگ : هداـتق 
.ددرگزاب شا  هداوناخ  دزن  ات  تسا  ناما  رد  یسک  نینچ  دیآ ، نوریب  هبعک 
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هب شا  هناخ  زا  لالح  هیارک ي  بکرم و  لالح و  هشوت  اب  يدرم  اسب  هک  یناد  یم  اـیآ  ادـخ ، هب  ار  وت  هداـتق ! يا  دـندومرف : ترـضح 
رد شیدوبان  هاگ  هک  دننزب  وا  هب  مه  یکتک  نیا ، دوجو  اب  دـنربب و  ار  وا  هار  یجرخ  ددرگ و  نزهار  راچد  دـیآ و  نوریب  هبعک  دـصق 

؟ دشاب نآ 

.تسا نینچنیا  هتبلا  يرآ ، داد : خساپ  هداتق ي 

ار نارگید  مه  هتـشگ و  كاله  دوخ  مه  يا  هدرک  ریـسفت  دوخ  رظن  رب  اـنب  ار  نآرق  وت  رگا  هداـتق ! يا  وت  رب  ياو  دـندومرف : ترـضح 
هیآ نیا  هداتق ! يا  وت  رب  ياو  يا ، هدـناسر  تکـاله  هب  زین  ار  مدرم  هدـش و  كـاله  زاـب  يا ، هتفرگ  مدرم  زا  رگا  يا و  هدرک  كـاله 

انـشآ ام  قح  هب  تبـسن  دـیآ و  نوریب  هبعک  دـصق  هب  لالح  هیارک ي  بکرم و  هشوت و  اب  شیوخ  هناخ  زا  هک  تسا  یـسک  هرابرد ي 
ترضح لوق  زا   )  يادخ هک  نانچ  دشاب ، هتشاد  ار  ام  تبحم  لد  رد  دشاب و 

----------------

ص39. ج3 ، میقتسملا ، طارصلا 

ص91. دیحوتلا ، . 

. -------------- ص311 ج8 ، یفاکلا ، . 

لیام : » دومرف یم  هن  رگ  تسین و  هبعک  هب  لیم  دوصقم ، هک  نادرگ ،» اهنآ  هب  لیام  ار  مدرم  زا  یهورگ  ياهلد  و  : » هدومرف میهاربا � )
وا جـح  دـشاب  هتـشاد  ار  ام  تبحم  لـیم و  لد  رد  هک  ره  تساـم ، ّقح  رد  میهاربا �  ترـضح  ياعد  دـنگوس ، ادـخ  هب  سپ  نآ ،» هب 
زا دوصقم  و   ) تسا ناما  رد  تمایق  زور  رد  منهج  باذع  زا  دـشاب  نینچ  سک  ره  هداتق ! يا  تسین ، هتفریذـپ  هن  رگ  تسا و  هتفریذـپ 

(. تسا نیمه  هدمآ  هیآ  رد  هک  یتینما 

.درک مهاوخن  ریسفت  وحن  نیدب  زج  ار  هیآ  نیا  رگید  مه  نم  دنگوس  ادخ  هب  راچان  تفگ : هداتق 

.تسا هدش  باطخ  ودب  هک  دمهف  یم  یسک  اهنت  ار  نآرق  هداتق ! يا  وت  رب  ياو  دندومرف : ترضح 

ِّبَر ِهَِّلل  ُدْـمَْحلا  َلاَـق : ِِهلْکَأ  ْنِم  ُهَدَـی  ُقِداَّصلا �  َعـَـفَر  اَّمَلَف  ٍدَّمَُحم �  ِْنب  ِرَفْعَج  ِقِداَّصلا  ِماَـمِْإلا  َعَـم  ًاـماَعَط  َلَـکَأ  َهَـفِینَح  اـَبَأ  َّنَأ  اوُرَکَذ 
.َِکلوُسَر ْنِم  َْکنِم َو  اَذَه  َّنِإ  َّمُهَّللا  َنیَِملاْعلا ،

؟ ًاکیِرَش ِهَّللا  َعَم  َْتلَعَج  َأ  ِهَّللا ! ِْدبَع  َابَأ  اَی  َهَفِینَح : ُوبَأ  َلاَقَف 

ِیف ُلوـُقَی  َو  ( 74/199/ هبوت « ) ِِهلْـضَف ْنِم  ُُهلوُسَر  ُهَّللا َو  ُمُهانْغَأ  ْنَأ  اَّلِإ  اوُمَقَن  اـم  َو  : » ِِهباَـتِک ِیف  ُلوُقَی  َیلاَـعَت  َهَّللا  َّنِإَـف  َکَْـلیَو  َُهل : َلاَـقَف 
(. 59/196/ هبوت « ) ُُهلوُسَر ِِهلْضَف َو  ْنِم  ُهَّللا  اَنِیتُْؤیَس  ُهَّللا  اَُنبْسَح  اُولاق  ُُهلوُسَر َو  ُهَّللا َو  ُمُهاتآ  ام  اوُضَر  ْمُهَّنَأ  َْول  َو  : » َرَخآ ٍعِضْوَم 

.ِْتقَْولا اَذَه  ِیف  اَّلِإ  اَمُُهتْعِمَس  َال  ِهَّللا َو  ِباَتِک  ْنِم  ُّطَق  اَمُُهتْأَرَق  اَم  یِّنَأََکل  ِهَّللا  َو  َهَفِینَح : ُوبَأ  َلاَقَف 
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« اـُهلاْفقَأ ٍبوـُُلق  یلَع  ْمَأ  : » َکِهاَبـْـشَأ ِیف  َکـِیف َو  َلَْزنَأ  َیلاـَـعَت  َهَّللا  َّنَِـکل  َو  اَمُهَتْعِمـَـس ، اـَـمُهَتْأَرَق َو  ْدـَـق  یََلب  ِهَّللا � : ِدـْبَع  وـُبَأ  َلاَـقَف 
(. 14/588/ نیفّفطم « ) َنُوبِسْکَی اُوناک  ام  ْمِِهبُوُلق  یلَع  َنار  َْلب  اَّلَک  : » َلاَق َو  ( 24/509/ دّمحم )

ار ییادخ  ساپس  دمح و  : » دنتفگ دندیشک  اذغ  زا  تسد  ترـضح  یتقو  دش ، هرفـسمه  قداص �  ترـضح  اب  هفینحوبا  هک  هدش  لقن 
«. تسوت لوسر  بناج  زا  وت  يوس  زا  نیا  ایادخ  تسا ، نایناهج  راگدرورپ  هک 

!؟ يداد رارق  کیرش  ادخ  اب  نهلادبعابا ! يا  تفگ : هفینحوبا 

، شلوسر دنوادخ و  هک  دـنریگ  یم  ماقتنا  نیا  زا  طقف  اهنآ  : » دـیامرف یم  شباتک  رد  لاعتم  دـنوادخ  وت ! رب  ياو  دـندومرف : ترـضح 
ار ام  ادخ  دنیوگب : و  دنشاب ، یـضار  هداد  نانآ  هب  شربمایپ  ادخ و  هچنآ  هب  رگا  : » دیامرف یم  و  دنتخاس » زاین  یب  وا ، لضف  هب  ار  نانآ 

« . میبلط یم  ار  وا  ياضر  اهنت  ام  دنشخب  یم  ام  هب  دوخ  لضف  زا  شلوسر ، ادخ و  يدوز  هب  و  تسا ، سب 

! مدوب هدینشن  هدناوخن و  ادخ  باتک  زا  ار  هیآ  ود  نیا  زگره  نونک  ات  یئوگ  مسق  ادخ  هب  تفگ : هفینحوبا 

رب ای  : » هدرک لزان  ار  هیآ  نیا  وت  لاثما  وت و  هرابرد ي  لاعتم  دنوادخ  یلو  يا ، هدینش  مه  يا و  هدناوخ  مه  يرآ ، دندومرف : ترضح 
«. تسا هتسشن  ناشیاهلد  رب  يراگنز  نوچ  ناشلامعا  هکلب  دنرادنپ ،) یم  اهنآ  هک   ) تسین نینچ  : » هدومرف و  هدش » هدز  لفق  اهلد 

مراهچ هیا 

(38/7/ هرقب « ) َنُونَزْحَی ْمُه  ْمِْهیَلَع َو ال  ٌفْوَخ  الَف  َيادُه  َِعبَت  ْنَمَف  ًيدُه  یِّنِم  ْمُکَّنَِیتْأَی  اَّمِإَف  ًاعیمَج  اْهنِم  اوُِطبْها  اَْنُلق  »

یـسرت هن  دننک  يوریپ  نم  تیاده  زا  هک  یناسک  سپ  دمآ ، امـش  يارب  نم  زا  یتیاده  هاگره  دـییآ ! دورف  تشهب  زا  یگمه  میتفگ : »
« دنوش نیگمغ  هن  تساهنآ و  رب 

ْمِْهیَلَع َو ٌفْوَخ  الَف  َيادُه  َِعبَت  ْنَمَف  ًيدُه  یِّنِم  ْمُکَّنَِیتْأَی  اَّمِإَف  : » ِنآرُْقلا ِنِطَاب  ِیف  ِهَیْآلا  ِهِذَه  ِریِـسْفَت  ْنَع  ٍرَفْعَج �  َابَأ  ُْتلَأَس  َلاَق  ٍِرباَج  ْنَع 
« . َنُونَزْحَی ْمُه  ْمِْهیَلَع َو ال  ٌفْوَخ  الَف  َيادُه  َِعبَت  ْنَمَف  : » ِهِیف ُهَّللا  َلاَق  ٌِّیلَع � ، يَدُْهلا  ُریِسْفَت  َلاَق : َنُونَزْحَی » ْمُه  ال 

 ): يدُـه ریـسفت  دـندومرف : روکذـم ،) هیآ ي   ) مدیـسرپ نآرق  نطاـب  رد  هیآ  نیا  ریـسفت  هراـبرد ي  رقاب �  ترـضح  زا  دـیوگ : رباـج 
هن تساـهنآ و  رب  یـسرت  هن  دـننک  يوریپ  نم  تیادـه  زا  هک  یناـسک  سپ  : » هدوـمرف وا  هراـبرد ي  ادـخ  هـک  تـسا  یلع �  تیادـه )

«. دنوش نیگمغ 

تیاده طرش  تیعبت ،

هراشا

ناونع هب  رگتیادـه ، زا  يوریپ  تیادـه و  زا  تیعبت  هتفر ، تیادـه  زا  نخـس  اهنآ  رد  هک  يرگید  ددـعتم  تاـیآ  روکذـم و  هیآ ي  رد 
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.تسا هدش  یفرعم  ندش  تیاده  طرش 

: هدرک یفرعم  تیاده  طرش  ناونع  هب  ار  رگتیاده  زا  تیعبت  شناربمایپ ، زا  نت  ود  لوق  زا  میرک ، نآرق  رد  لاعتم  دنوادخ 

(43/308/ میرم « ) ایِوَس ًاطارِص  َكِدْهَأ  ینِْعبَّتاَف  َِکتْأَی  َْمل  ام  ِْملِْعلا  َنِم  ینَءاج  ْدَق  یِّنِإ  َِتبَأ  ای  »

هب ار  وت  ات  نک  يوریپ  نم  زا  سپ ، تسا ، هدماین  وت  يارب  هک  هدمآ  نم  يارب  یملع  ردـپ ! يا  تفگ ): شیومع  هب  میهاربا  ترـضح  »)
«. منک تیاده  تسار  یهار 

(38/471/ رفاغ « ) ِداشَّرلا َلیبَس  ْمُکِدْهَأ  ِنوُِعبَّتا  ِمْوَق  ای  َنَمآ  يذَّلا  َلاق  «َو 

---------------

دندرک رکذ  ص )  ) ادخ لوسر  هب  اهتمعن  نداد  تبسن  رب  ینبم  دوخ  مالک  رب  لیلد  دهاش و  ناونع  هب  ترضح  هک  يا  هیآ  ود  نیا  رد  . 
.تسا هدش  هداد  تبسن  ادخ  لوسر  هب  مه  ادخ و  هب  مه  لضف ، ششخب و  زین ،

ص3. ج1 ، یشایعلا ، ریسفت  . 

-----------------

« منک تیاده  دشر  هار  هب  ار  امش  ات  دینک  يوریپ  ارم  موق ، يا  : » تفگ دوب  هدروآ  نامیا  نوعرف ) موق  زا   ) هکنآ «و 

: دیامرف یم  نینچ  شتما  هب  ادخ  رما  هب  زین  ص )  ) مرکا لوسر 

ِِهلوُسَر ِهَّللِاب َو  اُونِمآَف  ُتیُمی  ییُْحی َو  َوُه  َّالِإ  َهلِإ  ِضْرَْألا ال  ِتاوامَّسلا َو  ُْکُلم  َُهل  يذَّلا  ًاعیمَج  ْمُْکَیلِإ  ِهَّللا  ُلوُسَر  یِّنِإ  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  ای  ُْلق  »
(158/170/ فارعأ « ) َنوُدَتْهَت ْمُکَّلََعل  ُهوُِعبَّتا  ِِهتاِملَک َو  ِهَّللِاب َو  ُنِمُْؤی  يذَّلا  ِّیِّمُْألا  ِِّیبَّنلا 

یم هدنز  تسین ، وا  زج  يدوبعم  تسوا ، زا  نیمز  اهنامـسآ و  هک  ییادـخ  میامـش ، همه  هب  اتکی  يادـخ  هداتـسرف  نم  مدرم  يا  وگب : »
ار وا  دـیروایب و  نامیا  تسا  نمؤم  وا  تاملک  ادـخ و  هب  هک  هدـناوخان ، سرد  ربمایپ  وا  هداتـسرف  ادـخ و  هب  سپ  دـناریم ، یم  دـنک و 

«. دیوش تیاده  هک  دیاش  دینک  يوریپ 

: تسا ص )  ) ربمایپ تّما  نانمؤم  تایصوصخ  زا  یکی  رگنایب  هک  لیذ  هیآ ي  هرابرد ي 

(157/170/ فارعأ « ) ُهَعَم َلِْزنُأ  يذَّلا  َروُّنلا  اوُعَبَّتا  «َو 

« دندرک يوریپ  دش  لزان  ربمایپ )  ) يو اب  هک  يرون  زا  «و 

، اجنیا رد  رون  زا  دوصقم  (« : » ع  ) ُهَِّمئَْألا َنِینِمْؤُْملا َو  ُریِمَأ  ٌِّیلَع  ِعِضْوَْملا  اَذَه  ِیف  ُروُّنلا  : » دندومرف هک  هدش  تیاور  قداص �  ترضح  زا 
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«. دنشاب یم  ع )  ) ناماما رگید  یلع و  نینمؤملا  ریما 

 . اوُدَتْهَت اَنوُِعبَّتَت  ْنِإَف  اَنْعِمَس ؛ ِقِداَّصلا  ِلْوَق  ْنِم  اَنْذَخَأ َو  ِهِمْکُح  ْنِم  اَنِْملَع َو  ِهَّللا  ِْملِع  ْنِم  ٍْتَیب  ُلْهَأ  اَّنِإ  َلاَق : ٍرَفْعَج �  ِیبَأ  ْنَع  ٍِرباَج  ْنَع 

ار وگتـسار  راتفگ  میریگ و  یم  وا  مکح  زا  میناد و  یم  ادـخ  ملع  زا  هک  میتسه  ینادـناخ  ام  دـندومرف : رقاب �  ترـضح  دیوگ : رباج 
.دیبای یم  تیاده  دینک  يوریپ  ام  زا  رگا  سپ  میونش ؛ یم 

مجنپ هیآ ي 

« ًاریـصَم ْتَءاـس  َمَّنَهَج َو  ِِهلُْـصن  یَّلَوَـت َو  اـم  ِهِّلَوـُن  َنینِمْؤُْـملا  ِلـیبَس  َْریَغ  ْعـِبَّتَی  يدُْـهلا َو  َُهل  َنَّیَبَـت  اـم  ِدـَْعب  ْنـِم  َلوُـسَّرلا  ِِققاـُشی  ْنَـم  «َو 
(115/97/ ءاسن )

هک هار  نامه  هب  ار  وا  ام  دیامن ، يوریپ  نانمؤم  هار  زج  یهار  زا  و  دنک ، تفلاخم  ربمایپ  اب  تیاده ، ندش  راکـشآ  زا  دـعب  هک  یـسک  »
« دراد يدب  هاگیاج  مینک و  یم  لخاد  خزود  هب  میرب و  یم  دور  یم 

ُثَعْـشَْألا َو َلاَقَف  ٌّبَض  اَِنب  َّرَم  ِسَرَْفلِاب ، ِهَفوُْکلا  ِرْهَِظب  اَّنُک  اَذِإ  یَّتَح  ُِّیلَجَْبلا  ٌریِرَج  ُثَعْـشَْألا َو  اَنَأ َو  ُتْجَرَخ  َلاَـق : ِراَْـصنَْألا  َنِم  ٍلُـجَر  ْنَع 
َوُهَف اَمُهْعَد  ٌِّیلَع � : َلاَقَف  ٍِّیلَِعل � . َلاَق  ُّيِراَْصنَْألا  َجَرَخ  اَّمَلَف  ٍِبلاَط �  ِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَع  یَلَع  ًافاَلِخ  َنِینِمْؤُْملا !» َریِمَأ  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  : » ٌریِرَج

« . یَّلَوَت ام  ِهِّلَُون  : » ُلوُقَی َوُه  ِهَّللا َو  َیلِإ  ُعَمْسَت  اَم  َأ  ِهَماَیِْقلا ، َمْوَی  اَمُهُماَمِإ 

باطخ ریرج  ثعشا و  .درک  روبع  ام  شیپ  زا  يرامـسوس  .میدش  جراخ  هفوک  زا  یلََجب  ریرج  ثعـشا و  نم و  دیوگ : راصنا  زا  يدرم 
تمدخ دـمآ و  نانآ  زا  شیپ  يراصنا  درم  .دوب  یلع �  ترضح  اب  تفلاخم  ناشدصق  نینمؤملا !» ریما  يا  وت  رب  مالـس  : » دنتفگ وا  هب 

هک يدینشن  ایآ  تسا ، ودنآ  ماما  تمایق  زور  رد  رامسوس  نامه  نک ، ناشیاهر  دندومرف : ترضح  .تفگ  ار  ارجام  دیسر و  ترضح 
«. میرب یم  دور  یم  هک  هار  نامه  هب  ار  وا  : » دیامرف یم  ادخ 

مشش هیآ ي 

(30/153/ فارعأ « ) َنوُدَتْهُم ْمُهَّنَأ  َنُوبَسْحَی  ِهَّللا َو  ِنوُد  ْنِم  َءاِیلْوَأ  َنیطایَّشلا  اوُذَخَّتا  ُمُهَّنِإ  َُهلالَّضلا  ُمِْهیَلَع  َّقَح  ًاقیرَف  يدَه َو  ًاقیرَف  »

دنتفرگ و دوخ  ناتـسرپرس  ادخ  ياج  هب  ار  نیطایـش  نانآ  اریز  دـش ، ققحم  ناشیا  رب  یهارمگ  یهورگ ، درک و  تیادـه  ار  یهورگ  »
« دنا هدش  تیاده  هک  دنرادنپ  یم 

ُمُهَّنِإ َُهلالَّضلا  ُمِْهیَلَع  َّقَح  ًاقیِرَف  يدَه َو  ًاقیِرَف  : » َیلاَعَت ِِهلْوَق  ِیف  َلاَق  ُهَّنَأ  ِِرقاَْبلا �  ٍِّیلَع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  نع  ِِّیْثیَّللا  َقاَحْسِإ  ِیبَأ  ْنَع 
« . َنوُدَتْهُم ْمُهَّنَأ  َنُوبَسْحَی  َو   » ِّقَْحلا ِهَِّمئَأ  َنوُد  ِرْوَْجلا  َهَِّمئَأ  ِینْعَی  ِهَّللا » ِنوُد  ْنِم  َءاِیلْوَأ  َنیِطایَّشلا  اوُذَخَّتا 

ناـشیا رب  یهارمگ  یهورگ ، درک و  تیادـه  ار  یهورگ   » دـنوادخ شیاـمرف  نیا  هراـبرد ي  رقاب �  ترضح  دیوگ : یثیل  قاحـساوبا 
دوخ یلو  قح  ناماما  ياـجب  ار  روج  ناـماما  دـندومرف : دـنتفرگ » دوخ  ناتـسرپرس  ادـخ  ياـج  هب  ار  نیطایـش  ناـنآ  اریز  دـش ، ققحم 

«. دنا هدش  تیاده  هک  دنرادنپ  یم  و   » دنتفرگ
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متفه هیآ ي 

(181/174/ فارعأ « ) َنُولِدْعَی ِِهب  ِّقَْحلِاب َو  َنوُدْهَی  ٌهَّمُأ  انْقَلَخ  ْنَّمِم  «َو 

« دنیامن یم  تلادع  يارجا  قح  هب  دننک و  یم  تیاده  قح  هب  یهورگ  میدیرفآ ، هک  اهنآ  زا  «و 

روط هب  هیآ  نیا  رد  هکنیا  .دنشاب  یم  قح  رب  هک  دنتـسه  یهورگ  امتح  قح ، ترـضح  ناگدیرفآ  نایم  رد  هک  تسنیا  رگنایب  هیآ  نیا 
هتـشاد و یقادـصم  یناـمز  ره  رد  هک  تسا  یهلا  یتنـس  نوناـق و  بلطم  نیا  دوش  یم  موـلعم  میدـیرفآ ،» هک  اـهنآ  زا  : » هدـمآ قـلطم 

: تسا هدش  ناونع  بلطم  نیمه  تحارص ، هب  زین  یسوم  ترضح  موق  هرابرد ي  هک  نانچ  .تشاد  دهاوخ 

(159/170/ فارعأ « ) َنُولِدْعَی ِِهب  ِّقَْحلِاب َو  َنوُدْهَی  ٌهَّمُأ  یسُوم  ِمْوَق  ْنِم  «َو 

« -------------- دنیامن یم  تلادع  يارجا  قح  هب  دننک و  یم  تیاده  قح  هب  یهورگ  یسوم  موق  زا  «و 

ص194. ج1 ، یفاکلا ، . 

ص514. تاجردلا ، رئاصب  . 

ص275. ج1 ، یشایعلا ، ریسفت  . 

.دمآ دهاوخ  هیآ  نیا  هرابرد ي  یحیضوت  مکی  تسیب و  هیآ ي  رد  . 

ص610. ج2 ، عئارشلا ، للع  . 

----------------

: دندومرف هک  هدش  تیاور  ص )  ) ادخ لوسر  ناسل  زا  بلطم  نیا  زین  نیقیرف  ییاور  بتک  رد 

؛ ًهَقِْرف َنیِْعبَس  ِْنیَتَْنثا َو  یَلَع  ْتَقَرَْتفا  یَسیِع  َهَّمُأ  َّنِإ  َو  ِراَّنلا ، ِیف  َنُوقاَْبلا  ٌهَیِجاَن َو  ٌهَقِْرف  ًهَقِْرف ؛ َنیِْعبَس  يَدْحِإ َو  یَلَع  ْتَقَرَْتفا  یَـسُوم  َهَّمُأ  َّنِإ 
ِنَم ِهَّللا ، َلوُسَر  اَی  َلاَقَف : ِراَّنلا  ِیف  َنُوقاَْبلا  ٌهَیِجاَن َو  ٌهَقِْرف  ًهَقِْرف ؛ َنیِْعبَـس  ٍثاََلث َو  یَلَع  ُقِرَتْفَتَـس  ِیتَّمُأ  َّنِإ  َو  ِراَّنلا ، ِیف  َنُوقاَْبلا  ٌهَیِجاـَن َو  ٌهَقِْرف 

 . َُکباَحْصَأ ِْهیَلَع َو  َْتنَأ  اَِمب  ُکِّسَمَتُْملا  َلاَق : یِجاَّنلا ؟

کی هک  دندش  هورگ  ود  داتفه و  یسیع  تما  .دنـشتآ  رد  نارگید  تاجن و  لها  هقرف  کی  هک  دندش  هقرف  کی  داتفه و  یـسوم  تما 
رد نارگید  تاجن و  لها  هقرف  کی  هک  دـش  دـنهاوخ  هقرف  هس  داتفه و  نم  تما  يدوز  هب  دنـشتآ و  رد  نارگید  تاـجن و  لـها  هقرف 
هب دیوج  کسمت  هک  یـسک  دندومرف : دـبای ؟ یم  تاجن  یـسک  هچ  ادـخ  لوسر  يا  دیـسرپ : یلع � ) ترـضح   ) .دوب دنهاوخ  شتآ 

.دینآ رب  تنارای  وت و  هچنآ 

َلِیئاَرْـسِإ ِیَنب  ْنِم  اًلُجَر  َنیِْعبَـس  َّنَأ  ٍدَّمَُحم  َابَأ  اَی  َتِْملَع  اَم  َأ  ٍریَِـصب : ِیبَِأل  َلاَق  ُهَّنَأ  ِهَّللا �  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  َناَْمیَلُـس  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع 
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اوُضَفَر ْمُهَّنَِأل  َهَِضفاَّرلا  یَسُوم  ِرَکْسَع  ِیف  اوُّمُسَف  ُهاَدُه  ْمَُهل  َناَبَتْـسا  اََّمل  یَـسوُِمب  اوُقِحَلَف  ْمُُهلاَلَـض  ْمَُهل  َناَبَتْـسا  اََّمل  ُهَمْوَق  َنْوَعِْرف َو  اوُضَفَر 
.اَمِِهتَّیِّرُذ َنوُراَه َو  یَسوُِمل َو  ًاّبُح  ْمُهَّدَشَأ  ًهَداَبِع َو  ِرَکْسَْعلا  َِکلَذ  ِلْهَأ  َّدَشَأ  اُوناَک  َنْوَعِْرف َو 

ْمَُهل َمْسِالا  یَـسُوم  َتَْبثَأَف  .ُهاَّیِإ  ْمُُهْتلََحن  ِِهب َو  ْمُُهْتیَّمَـس  ْدَق  یِّنِإَف  ِهاَرْوَّتلا ، ِیف  َمْسِالا  اَذَه  ْمَُهل  ِْتْبثَأ  ْنَأ  یَـسُوم  َیلِإ  َّلَج  َّزَع َو  ُهَّللا  یَحْوَأَف 
.ُهوُمُکَلََحن یَّتَح  َمْسِالا  اَذَه  ْمَُکل  َّلَج  َّزَع َو  ُهَّللا  َرَخَذ  َُّمث 

ُْمْتبَهَذ َو  ص )  ) ْمُکِِّیبَن ِْتَیب  ِلْهَأ  َعَم  ُْمْتبَعَْـشناَف  ٍهَبْعُـش  َّلُک  اُوبَّعَـشَت  ٍهَقِْرف َو  َّلُک  ُساَّنلا  َقَرَْتفا  َّرَّشلا ، ُُمتْـضَفَر  َْریَْخلا َو  اوُضَفَر  ٍدَّمَُحم ! َابَأ  اَی 
ْمُِکنِسُْحم َو ْنِم  ُلَّبَقَتُْملا  َنُوموُحْرَْملا  ِهَّللا  ُْمْتنَأَف َو  اوُرِْـشبَأ  َُّمث  اوُرِْـشبَأَف  ُهَّللا  َداَرَأ  ْنَم  ُْمتْدَرَأ  ْمَُکل َو  ُهَّللا  َراَتْخا  ِنَم  ُْمتْرَتْخا  اُوبَهَذ َو  ُْثیَح 

 . ٍهَئِّیَس ْنَع  َُهل  ْزَواَجَُتی  َْمل  ٌهَنَسَح َو  ُْهنِم  ْلَّبَقَُتی  َْمل  ِهَماَیِْقلا  َمْوَی  ِْهیَلَع  ُْمْتنَأ  اَِمب  َّلَج  َّزَع َو  َهَّللا  ِتْأَی  َْمل  ْنَم  ْمُِکئیِسُم  ْنَع  ُزَواَجَتُْملا 

ینب زا  رفن  داتفه  هک  یناد  یمن  رگم  دمحم ، ابا  يا  دندومرف : ریصبابا  هب  قداص �  ترضح  دیوگ : شردپ  لوق  زا  نامیلس  نب  دمحم 
ناشیارب یـسوم  ترـضح  تیاده  هک  نیمه  و  دندرک ، كرت  ار  اهنآ  دـش  نشور  ناشیارب  شموق  نوعرف و  یهارمگ  یتقو  لیئارـسا ،

اهنآ .دندش  یم  هدناوخ  هدننک ) كرت  هضفار :( »  » مان هب  یسوم  ترضح  رکـشل  نایم  رد  ببـس ، نیمه  هب  دنتـسویپ ، وا  هب  دش  نشور 
تبحم ناشنادـنزرف  نوراه و  یـسوم و  ترـضح  هب  تبـسن  دـندرک و  یم  تداـبع  نارگید  زا  شیب  یـسوم  ترـضح  رکـشل  نیب  رد 

.دنتشاد يرتشیب 

مان نیا  ما و  هدیمان  مسا  نیا  هب  ار  نانآ  نم  اریز  نک ، تبث  اهنآ  يارب  تاروت  رد  ار  مان  نیا  دومرف : یحو  یسوم  ترـضح  هب  دنوادخ 
درک هریخذ  امش  يارب  ار  مان  نیا  دنوادخ ، نآ ، زا  سپ  دومرف و  تبث  اهنآ  يارب  ار  مان  نیا  زین  یسوم  ترـضح  .ما  هدیـشخب  اهنادب  ار 

.دومرف اطع  امش  هب  و 

دندش و میـسقت  یفلتخم  ياه  هورگ  اه و  هقرف  هب  مدرم  .ار  ّرـش  امـش  دندرک و  كرت  ریخ  تیبلها ) ناتـسود  ریغ   ) نانیا دمحم ، ابا  يا 
، دوب هدیزگرب  ناتیارب  ادـخ  هک  ار  یـسک  امـش  .دـنتفر  اهنآ  هک  دـیتفر  یهار  هب  دـیدمآ و  رد  ص )  ) ناتربمایپ نادـناخ  هورگ  رد  امش 

دنگوس ادخ  هب  ار ؛ امش  داب  هدژم  مه  زاب  ار و  امش  داب  هدژم  سپ  .دیدش  دوب  هدرک  هدارا  ادخ  هک  یـسک  راتـساوخ  دیدرک و  باختنا 
سک ره  .دنرذگ  یمرد  ناتناراکدب  زا  دوش و  یم  هتفریذـپ  امـش  ناراکوکین  رادرک  دـیا ، هتفرگ  رارق  قح  تمحر  دروم  هک  دـییامش 
رادرک زا  هن  دریذپ و  یم  ار  شکین  رادرک  هن  دنوادخ  دـیاینرد ، راگدرورپ  هاگـشیپ  هب  دـیراد  امـش  هک  يا  هدـیقع  نادـب  تمایق  زور 

هقرف و تیـصوصخ  دنقح ، هار  نارگتیاده  دش ، حرطم  اهنآ  زا  یخرب  هک  یتایاور  تایآ و  صن  ربانب  ع )  ) ناماما .درذگ  یمرد  شدب 
هیآ ي قادـصم  ناشیا  نایعیـش  ناشیا ، عبت  هب  و  ع )  ) تیبلها اتلاصا  ینعی  .دـنتیاده  لها  هک  تسنیا  ینامز  ره  رد  تاـجن  لـها  هورگ 

.دنشاب یم  روکذم 

ُمُه َلاَق : َنُولِدـْعَی ،» ِِهب  ِّقَْحلِاب َو  َنوُدـْهَی  ٌهَّمُأ  انْقَلَخ  ْنَّمِم  َو  : » َّلَج َّزَع َو  ِهَّللا  ِلْوَق  ْنَع  ِهَّللا �  ِْدبَع  َابَأ  ُْتلَأَس  َلاَق : ٍناَنِـس  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  ْنَع 
 . ُهَِّمئَْألا

.دنتسه همئا  ناشیا  دندومرف : مدیسرپ ، روکذم ) هیآ ي   )  يادخ نیا  هرابرد ي  قداص �  ماما  زا  دیوگ : نانس  نب  هللادبع 

ُمَُهل َلاَق  َنیِذَّلا  ُمُه  ِهَّنَْجلا َو  ِیف  ٌهَدِحاَو  ِراَّنلا َو  ِیف  َنوُْعبَس  ِناَتَْنثا َو  ًهَقِْرف ؛ َنیِْعبَـس  ٍثاََلث َو  یَلَع  ُهَّمُْألا  ِهِذَه  ُقِرَتْفَت  ٍِّیلَع � : ْنَع  َناَذاَز  ْنَع 
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 . ِیتَعیِش اَنَأ َو  ْمُه  َو  َنُولِدْعَی » ِِهب  ِّقَْحلِاب َو  َنوُدْهَی  ٌهَّمُأ  انْقَلَخ  ْنَّمِم  َو  : » َیلاَعَت ُهَّللا 

هقرف کی  دنـشتآ و  رد  هقرف  ود  داتفه و  هک  دوش  یم  میـسقت  هقرف  هس  داتفه و  هب  تّما  نیا  دـندومرف : یلع �  ترضح  دیوگ : ناذاز 
تیاده قح  هب  یهورگ  میدیرفآ ، هک  اهنآ  زا  و  : » تسا هدومرف  اه  نآ  ّقح  رد  دـنوادخ  هک  دنتـسه  یناسک  نامه  نانیا  و  تشهب ، رد 

.دنتسه نم  نایعیش  نم و  اهنآ  و  دنیامن » یم  تلادع  يارجا  قح  هب  دننک و  یم 

(. ص  ) ٍدَّمَُحم َهَّمُأ  ِینْعَی  َلاَق : َنُولِدْعَی » ِِهب  ِّقَْحلِاب َو  َنوُدْهَی  ٌهَّمُأ  انْقَلَخ  ْنَّمِم  َو  : » َنِینِمْؤُْملا � ُریِمَأ  َلاَق  َلاَق : ٍْدیَز  ِْنب  َبوُقْعَی  ْنَع 

هب دننک و  یم  تیاده  قح  هب  یهورگ  میدـیرفآ ، هک  اهنآ  زا  و  : » هیآ ي هرابرد ي  نینمؤملا �  ریما  ترضح  دیوگ : دیز  نب  بوقعی 
.دنشاب یم  ص )  ) دمحم ترضح  تما  دوصقم  دندومرف : دنیامن ،» یم  تلادع  يارجا  قح 

؟ دوش یم  لماش  ار  ناناملسم  همه ي  هدوب و  دراد  هک  یحلطصم  يانعم  هب  ثیدح  نیا  رد  ص )  ) دمحم تما  ریبعت  ایآ  اما 

رد نارگید  تسا و  قح  رب  یکی  هک  دش  دنهاوخ  هقرف  هس  داتفه و  متما  دـنیامرفب : ص )  ) مرکا ربمایپ  هک  درادـن  انعم  تروص  نیا  رد 
تما هقرف  کی  نامه  اهنت  اتقیقح  هک  تسا  تاجن  لها  هقرف ي  کی  نامه  یلع �  ترضح  مالک  رد  تما  ریبعت  زا  دارم  هکلب  شتآ !

لآ قداص  زا  تسا  یمالک  بلطم  نیا  رب  رگید  دهاش  .دنا  هدش  ادج  تما  زا  عقاو  رد  اه  هقرف  رگید  دنـشاب و  یم  ص )  ) ادـخ لوسر 
(. ص  ) دمحم

َّزَع َو ِهَّللا  ِْدنِع  ْنِم  ِِهب  َءاَج  اَِمب  اُوقَدَص  َنیِذَّلا  َنُونِمْؤُْملا  َلاَق : ص ؟))  ) ٍدَّمَُحم ُهَّمُأ   ) ُُهتَّمُأ ْنَم  ِهَّللا � ... : ِْدبَع  ِیبَِأل  ُْتُلق  َلاَق  ٍریَِصب  ِیبَأ  ْنَع 
َسْجِّرلا َو ُمُْهنَع  ُهَّللا  َبَهْذَأ  َنیِذَّلا  ِِهْتَیب  ِلْهَأ  ِِهتَْرتِع  َّلَـج َو  َّزَع َو  ِهَّللا  ِباَـتِک  اَـمِِهب  ِکُّسَمَّتلاـِب  اوُِرمُأ  َنیِذـلا  ِْنیَلَقَّثلاـِب  َنوُکِّسَمَتُْملا  َّلَـج 

 . ُهَدَْعب ِهَّمُْألا  یَلَع  ِناَتَفِیلَْخلا  اَمُه  ًاریِهْطَت َو  ْمُهَرَّهَط 

هچنآ هک  ینانمؤم  دندومرف : دنتسه ؟ یناسک  هچ  ص )  ) دمحم ترـضح  تما  مدرک ... : ضرع  قداص �  ترضح  هب  دیوگ : ریصبابا 
، دـندز گنچ  دـنا ، هتـشگ  ودـنآ  هب  کسمت  هب  رومأم  هک  ییاهبنارگ  زیچ  ود  نآ  هب  و  دـندومن ، قیدـصت  تسا  هدـمآ  ادـخ  دزن  زا  ار 

دعب ود  نآ  و  هتخاس ، ناشرهطم  كاپ و  و  هدودز ، نانآ  زا  ار  يدیلپ  دنوادخ  هک  ص )  ) ادـخ لوسر  نادـناخ  ترتع و  ادـخ و  باتک 
یم ریما �  ترضح  ناتـسود  نایعیـش و  تما ، نیا  هیجان ي  هقرف ي  هکنیا  رب  رگید  دهاش  .دنـشاب  یم  شتما  رب  وا  نیـشناج  ربمایپ ، زا 

رد نیقیرف  لـقن  رب  اـنب  .تسا و  قح »  » هدـش یفرعم  تلادـع  تیادـه و  روـحم  ناوـنع  هب  هچنآ  هفیرـش  هیآ ي  رد  هک  تسنیا  دنـشاب ،
و قح ، اب  یلع �  « : » ٍِّیلَع َعَم  ُّقَْحلَا  ِّقَْحلا َو  َعَم  ٌِّیلَع  : » دندومرف ص )  ) مرکا ربمایپ  ددعتم ، ياهدنـس  هب  دوخ  ییاور  بتک  زا  يرایـسب 

«. تسا یلع �  اب  قح 

ص185. ج7 ، قحلا ، قاقحا  ص430 ، ج2 ، فئارطلا ، ------------------ . 

ص33. ج8 ، یفاکلا ، . 

ص414. ج1 ، یفاکلا ، . 
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ص389. نیقیلا ، فشک  . 

ص43. ج2 ، یشایعلا ، ریسفت  . 

متشه هیآ ي 

يدُْهی ْنَأ  َّالِإ  يِّدِهَی  ْنَّمَأ ال  َعَبَُّتی  ْنَأ  ُّقَحَأ  ِّقَْحلا  َیلِإ  يدْهَی  ْنَمَف  ِّقَْحِلل َأ  يدـْهَی  ُهَّللا  ُِلق  ِّقَْحلا  َیلِإ  يدـْهَی  ْنَم  ْمُِکئاکَرُـش  ْنِم  ْلَه  ُْلق  »
(35/213/ سنوی « ) َنوُمُکْحَت َْفیَک  ْمَُکل  امَف 

، لاح نیا  اب  ایآ  دنک ، یم  تیاده  قح  يوس  هب  ادخ  وگب : دنک ؟ تیادـه  قح  يوس  هب  هک  تسه  یـسک  امـش  ياکرـش  زا  ایآ  وگب : »
رگم درب  یمن  ییاج  هب  هار  شدوخ  هک  یسک  ای  دننک و  شیوریپ  مدرم  هک  تسا  رتراوازـس  دنک  یم  تیاده  قح  يوس  هب  هک  یـسک 

»؟ دینک یم  مکح  هنوگچ  هدش و  هچ  ار  امش  سپ  .دنک  شتیاده  يرگید  هکنآ 

َْفیَک ْمَُکل  امَف  يدُْهی  ْنَأ  اَّلِإ  يِّدِهَی  ْنَّمَأ ال  َعَبَُّتی  ْنَأ  ُّقَحَأ  ِّقَْحلا  َیلِإ  يِدْهَی  ْنَمَف  َأ  : » ِِهلْوَق ِیف  ٍرَفْعَج �  ِیبَأ  ْنَع  ِدوُراَْجلا  ِیبَأ  ِهَیاَوِر  ِیف 
ْنِم ََفلاَخ  ْنَم  َوُهَف  يَدـُْهی  ْنَأ  اَّلِإ  يِّدِـهَی  َال  ْنَم  اَّمَأ  َو  ِهِدـَْعب ، ْنِم  ص )  ) ٍدَّمَُحم ُلآ  ٌدَّمَُحم َو  ْمُهَف  ِّقَْحلا  َیلِإ  يِدـْهَی  ْنَم  اَّمَأَف  َنوُمُکْحَت »

 . ِهِدَْعب ْنِم  ِِهْتَیب  َلْهَأ  ْمِهِْریَغ  ٍْشیَُرق َو 

یم تیادـه  قح  يوسب  هک  اهنآ  اما  دـندومرف : هک  هدرک  تیاور  روکذـم ) هیآ ي   ) هیآ ي هراـب ي  رد  رقاب �  ترـضح  زا  دوراجلاوبا 
تیاده ار  اهنآ  یـسک  هکنآ  رگم  دنبای  یمن  تیاده  هک  یناسک  اما  دنیوا ، زا  سپ  ص )  ) دمحم لآ  و  ص )  ) دـمحم ترـضح  دـننک 

.دندرک تفلاخم  وا  نادناخ  اب  ربمایپ  زا  سپ  هک  دنتسه  شیرق  ریغ  شیرق و  زا  یناسک  دنک ،

اَِهب یَضَق  ٍهَّیِضَق  َلَّوَأ  َْتناَک  ُهَْلبَق َو  َناَک  ٌدَحَأ  اَِهب  یَضَق  اَم  ٍهَّیِـضَِقب  َنِینِمْؤُْملا �  ُریِمَأ  یَضَق  ْدََقل  َلاَق : ِهَّللا �  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍریَِـصب  ِیبَأ  ْنَع 
ُوبَأ َُهل  َلاَقَف  َرْمَْخلا  َبِرَـش  ْدَـق  ٍلُجَِرب  َِیتُأ  ٍرَْکب  ِیبَأ  َیلِإ  ُْرمَْألا  یَْـضفَأ  َو  ص )  ) ِهَّللا ُلوُسَر  َِضُبق  اََّمل  ُهَّنَأ  َکـِلَذ  َو  ص )  ) ِهَّللا ِلوُسَر  َدـَْعب 

؟ َرْمَْخلا َْتبِرَش  ٍرَْکب َأ 

.ْمَعَن ُلُجَّرلا : َلاَقَف 

؟ ٌهَمَّرَُحم َیِه  اَهَْتبِرَش َو  َِمل  َو  َلاَقَف :

.اَُهِبنَتْجَأَف ٌماَرَح  اَهَّنَأ  ُمَلْعَأ  َْول  اَهَنوُّلِحَتْسَی َو  َرْمَْخلا َو  َنُوبَرْشَی  ٍمْوَق  ْیَناَرْهَظ  َْنَیب  ِیلِْزنَم  ُتْمَلْسَأ َو  اََّمل  ِینَّنِإ  َلاَقَف :

!؟ ِلُجَّرلا اَذَه  ِْرمَأ  ِیف  ٍصْفَح  َابَأ  اَی  ُلوُقَت  اَم  َلاَقَف : َرَمُع  َیلِإ  ٍرَْکب  ُوبَأ  َتَفَْتلاَف  َلاَق :

.اََهل ِنَسَْحلا  ُوبَأ  ٌهَلِضْعُم َو  َلاَقَف :

.ًاِّیلَع اََنل  ُعْدا  ُماَلُغ ! اَی  ٍرَْکب : ُوبَأ  َلاَقَف 
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.ِِهلِْزنَم ِیف  ُمَکَْحلا  یَتُْؤی  َْلب  ُرَمُع : َلاَق 

ِِسلاَجَم یَلَع  ِِهب  ُروُدَـی  ْنَم  ُهَعَم  ْثَْعبا  ٍرَْکب : ِیبَأـِل  ٌِّیلَع �  َلاَقَف  ُهَتَِّصق  ِْهیَلَع  َّصَْتقاَف  ِلُجَّرلا  ِهَّصِِقب  ُهَرَبْخَأَف  ُّیِـسِراَْفلا  ُناَْملَـس  ُهَعَم  ُهْوَتَأَـف َو 
.ِْهیَلَع ْیَش َء  اَلَف  ِمیِرْحَّتلا  َهَیآ  ِْهیَلَع  اَلَت  ْنُکَی  َْمل  ْنِإَف  ِْهیَلَع  ْدَهْشَْیلَف  ِمیِرْحَّتلا  َهَیآ  ِْهیَلَع  اَلَت  َناَک  ْنَمَف  ِراَْصنَْألا ، َنیِرِجاَهُْملا َو 

.ُهَلِیبَس یَّلَخَف  ٌدَحَأ  ِْهیَلَع  ْدَهْشَی  ْمَلَف  ٌِّیلَع �  َلاَق  اَم  ِلُجَّرلِاب  ٍرَْکب  ُوبَأ  َلَعَفَف 

.ْمُهَتْدَشْرَأ ْدََقل  ٍِّیلَِعل � : ُناَْملَس  َلاَقَف 

يدُْهی ْنَأ  اَّلِإ  يِّدِهَی  ْنَّمَأ ال  َعَبَُّتی  ْنَأ  ُّقَحَأ  ِّقَْحلا  َیلِإ  يِدْهَی  ْنَمَف  َأ  : » ْمِهِیف َِّیف َو  ِهَیْآلا  ِهِذَه  َدـیِکْأَت  َدِّدَـجُأ  ْنَأ  ُتْدَرَأ  اَمَّنِإ  ٌِّیلَع � : َلاَقَف 
« . َنوُمُکْحَت َْفیَک  ْمَُکل  امَف 

نآ ناشیا  زا  شیپ  یسک  هک  دندرک  یتواضق  نینمؤملا �  ریما  ترضح  يزور  دندومرف : هک  هدرک  تیاور  قداص �  ماما  زا  ریصبابا 
دندومرف تلحر  ص )  ) ادخ لوسر  یتقو  دندومن ؛ ص )  ) ادـخ لوسر  زا  سپ  هک  دوب  یتواضق  نیلوا  نیا  دوب و  هدرکن  تواضق  هنوگ 

؟ يا هدیشون  بارش  دیسرپ : وا  زا  .دندروآ  رکبوبا  دزن  دوب  هدروخ  بارش  هک  ار  يدرم  تسشن  تموکح  دنسم  رب  رکبوبا  و 

.يرآ تفگ :

؟ تسا مارح  هکنآ  لاح  يدیشون و  ارچ  تفگ :

رگا .دنتـسناد  یم  لالح  ارنآ  دندیـشون و  یم  بارـش  هک  مدرک  یم  یگدنز  یمدرم  نایم  رد  هک  یلاح  رد  مدروآ  مالـسا  نم  تفگ :
.مدومن یم  بانتجا  نآ  زا  تسا  مارح  بارش  متسناد  یم 

؟ تسیچ درم  نیا  هلأسم ي  هرابرد ي  ترظن  صفحابا ! يا  تفگ : درک و  رمع  هب  ور  رکبوبا 

.دنک لح  ارنآ  دیاب  نسحلاوبا  هک  تسا  يراوشد  هدیچیپ و  رما  تفگ :

.ناوخ ارف  ار  یلع  مالغ ! يا  دز : ادص  رکبوبا 

.دنورب رواد  مَکَح و  لزنم  هب  دیاب  نارگید  هکلب  ریخ ، تفگ : رمع 

ترضح .دنتفگ  ترضح  يارب  ار  درم  نآ  هصق ي  .دوب  ناشیا  دزن  یسراف  ناملس  هک  ینامز  رد  دندمآ  ترضح  تمدخ  یگمه  سپ 
یسک رگا  هک  دوش  ایوج  و  دنادرگب ، راصنا  نارجاهم و  سلاجم  رد  ار  وا  ات  تسرفب  درم  نیا  اب  ار  یسک  دندومرف : رکبوبا  هب  یلع � 

درم نیا  رب  يدح  هانگ و  هن  رگ  و  دـهد ، تداهـش  هدـناوخ  درم  نیا  يارب  تسا  بارـش  تمرح  رگنایب  هک  ار  يا  هیآ  هک  داد  تداهش 
.تسین

.دندرک اهر  ار  درم  نآ  اذل  .دادن  تداهش  رب  یسک  اما  داد ، ماجنا  دندومرف  ترضح  هک  ار  يراک  رکبوبا 
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.دیدرک یئامنهار  ار  اهنآ  تشاد : هضرع  یلع �  ترضح  هب  ناملس  هاگنآ 

رتراوازس دنک  یم  تیاده  قح  يوسب  هک  یسک  ایآ  : » منک هزات  ناشیا  مدوخ و  قح  رد  ار  هیآ  نیا  دیکأت  متساوخ  دندومرف : ترضح 
؟ هدـش هچ  ار  امـش  سپ  دـنک ؟ شتیادـه  يرگید  هکنآ  رگم  درب  یمن  ییاج  هب  هار  شدوخ  هک  یـسک  ای  دوش  يوریپ  وا  زا  هک  تسا 

.»؟ دینک یم  مکح  هنوگچ 

؟ ٍساَّبَع ُْنب  ِهَّللا  ُدـْبَع  َْنیَأ  ِسوُجَْملِاب ، ُعَنْـصَأ  اَم  يِرْدَأ  َال  َلاَق : َرَمُع  َّنَأ  َُهل  ُْظفَّللا  ٍدوُعْـسَم َو  ُْنبا  ٍسْوَأ َو  ُْنب  ُرَمُع  َدـیِزَی َو  ُْنب  ُِرباَـج  يَوَر 
ٍِّیلَع َیلِإ  ٍساَّبَع  ُْنبا  یَضَمَف  َِکلَذ ، ْنَع  ُْهلَأْساَف  ُهْعَمْسَت  َْمل  َْتنُک  ْنِإَف  ِسوُجَْملا ؟ ِیف  ُلوُقَی  ًاِّیلَع  َْتعِمَس  اَم  َلاَقَف : َءاَجَف ، اَذ ، َوُه  اَه  اُولاَق :

 . ُهاَْتفَأ َُّمث  َنوُمُکْحَت » َْفیَک  ْمَُکل  امَف  يدُْهی  ْنَأ  اَّلِإ  يِّدِهَی  ْنَّمَأ ال  َعَبَُّتی  ْنَأ  ُّقَحَأ  ِّقَْحلا  َیلِإ  يِدْهَی  ْنَمَف  َأ  : » َلاَقَف َِکلَذ  ْنَع  َُهلَأَسَف   �

دمآ هک  یتقو  .تساج  نالف  وا  دنتفگ : تساجک ؟ دوعـسم  نب  هللادـبع  .منک  هچ  نایتشترز  اب  مناد  یمن  تفگ : رمع  هک  هدـش  تیاور 
لاؤس دیسر و  ترضح  تمدخ  سابع  نبا  .سرپب  وا  زا  يا  هدینشن  رگا  يا ؟ هدینش  هچ  نایتشترز  هرابرد ي  یلع  زا  تفگ : وا  هب  رمع 

شدوخ هک  یسک  ای  دننک و  شیوریپ  مدرم  هک  تسا  رتراوازس  دنک  یم  تیاده  قح  يوس  هب  هک  یسک  ایآ  : » دندومرف ترضح  درک 
ار نایتشترز  مکح  سپس  دینک »؟ یم  مکح  هنوگچ  هدش و  هچ  ار  امش  سپ  .دنک  شتیاده  يرگید  هکنآ  رگم  درب  یمن  ییاج  هب  هار 

ص94. رابخألا ، یناعم  .دندومرف . -------------------  وا  هب 

و 308 و ص307  یلا 396 و ج23 ، ص390  یلا 398 و ج21 ، ص384  یلا 639 و ج16 ، ص623  ج5 ، قحلا ، قاـقحا  كر : . 
ص381. ج23 ،

. ----------------------- ص312 ج1 ، یمقلا ، ریسفت  . 

نآ ناشیا  زا  شیپ  یسک  هک  دندرک  یتواضق  نینمؤملا �  ریما  ترضح  يزور  دندومرف : هک  هدرک  تیاور  قداص �  ماما  زا  ریصبابا 
دندومرف تلحر  ص )  ) ادخ لوسر  یتقو  دندومن ؛ ص )  ) ادـخ لوسر  زا  سپ  هک  دوب  یتواضق  نیلوا  نیا  دوب و  هدرکن  تواضق  هنوگ 

؟ يا هدیشون  بارش  دیسرپ : وا  زا  .دندروآ  رکبوبا  دزن  دوب  هدروخ  بارش  هک  ار  يدرم  تسشن  تموکح  دنسم  رب  رکبوبا  و 

.يرآ تفگ :

؟ تسا مارح  هکنآ  لاح  يدیشون و  ارچ  تفگ :

رگا .دنتـسناد  یم  لالح  ارنآ  دندیـشون و  یم  بارـش  هک  مدرک  یم  یگدنز  یمدرم  نایم  رد  هک  یلاح  رد  مدروآ  مالـسا  نم  تفگ :
.مدومن یم  بانتجا  نآ  زا  تسا  مارح  بارش  متسناد  یم 

؟ تسیچ درم  نیا  هلأسم ي  هرابرد ي  ترظن  صفحابا ! يا  تفگ : درک و  رمع  هب  ور  رکبوبا 

.دنک لح  ارنآ  دیاب  نسحلاوبا  هک  تسا  يراوشد  هدیچیپ و  رما  تفگ :
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.ناوخ ارف  ار  یلع  مالغ ! يا  دز : ادص  رکبوبا 

.دنورب رواد  مَکَح و  لزنم  هب  دیاب  نارگید  هکلب  ریخ ، تفگ : رمع 

ترضح .دنتفگ  ترضح  يارب  ار  درم  نآ  هصق ي  .دوب  ناشیا  دزن  یسراف  ناملس  هک  ینامز  رد  دندمآ  ترضح  تمدخ  یگمه  سپ 
یسک رگا  هک  دوش  ایوج  و  دنادرگب ، راصنا  نارجاهم و  سلاجم  رد  ار  وا  ات  تسرفب  درم  نیا  اب  ار  یسک  دندومرف : رکبوبا  هب  یلع � 

درم نیا  رب  يدح  هانگ و  هن  رگ  و  دـهد ، تداهـش  هدـناوخ  درم  نیا  يارب  تسا  بارـش  تمرح  رگنایب  هک  ار  يا  هیآ  هک  داد  تداهش 
.تسین

.دندرک اهر  ار  درم  نآ  اذل  .دادن  تداهش  رب  یسک  اما  داد ، ماجنا  دندومرف  ترضح  هک  ار  يراک  رکبوبا 

.دیدرک یئامنهار  ار  اهنآ  تشاد : هضرع  یلع �  ترضح  هب  ناملس  هاگنآ 

رتراوازس دنک  یم  تیاده  قح  يوسب  هک  یسک  ایآ  : » منک هزات  ناشیا  مدوخ و  قح  رد  ار  هیآ  نیا  دیکأت  متساوخ  دندومرف : ترضح 
؟ هدـش هچ  ار  امـش  سپ  دـنک ؟ شتیادـه  يرگید  هکنآ  رگم  درب  یمن  ییاج  هب  هار  شدوخ  هک  یـسک  ای  دوش  يوریپ  وا  زا  هک  تسا 

.»؟ دینک یم  مکح  هنوگچ 

؟ ٍساَّبَع ُْنب  ِهَّللا  ُدـْبَع  َْنیَأ  ِسوُجَْملِاب ، ُعَنْـصَأ  اَم  يِرْدَأ  َال  َلاَق : َرَمُع  َّنَأ  َُهل  ُْظفَّللا  ٍدوُعْـسَم َو  ُْنبا  ٍسْوَأ َو  ُْنب  ُرَمُع  َدـیِزَی َو  ُْنب  ُِرباَـج  يَوَر 
ٍِّیلَع َیلِإ  ٍساَّبَع  ُْنبا  یَضَمَف  َِکلَذ ، ْنَع  ُْهلَأْساَف  ُهْعَمْسَت  َْمل  َْتنُک  ْنِإَف  ِسوُجَْملا ؟ ِیف  ُلوُقَی  ًاِّیلَع  َْتعِمَس  اَم  َلاَقَف : َءاَجَف ، اَذ ، َوُه  اَه  اُولاَق :

 . ُهاَْتفَأ َُّمث  َنوُمُکْحَت » َْفیَک  ْمَُکل  امَف  يدُْهی  ْنَأ  اَّلِإ  يِّدِهَی  ْنَّمَأ ال  َعَبَُّتی  ْنَأ  ُّقَحَأ  ِّقَْحلا  َیلِإ  يِدْهَی  ْنَمَف  َأ  : » َلاَقَف َِکلَذ  ْنَع  َُهلَأَسَف   �

دمآ هک  یتقو  .تساج  نالف  وا  دنتفگ : تساجک ؟ دوعـسم  نب  هللادـبع  .منک  هچ  نایتشترز  اب  مناد  یمن  تفگ : رمع  هک  هدـش  تیاور 
لاؤس دیسر و  ترضح  تمدخ  سابع  نبا  .سرپب  وا  زا  يا  هدینشن  رگا  يا ؟ هدینش  هچ  نایتشترز  هرابرد ي  یلع  زا  تفگ : وا  هب  رمع 

شدوخ هک  یسک  ای  دننک و  شیوریپ  مدرم  هک  تسا  رتراوازس  دنک  یم  تیاده  قح  يوس  هب  هک  یسک  ایآ  : » دندومرف ترضح  درک 
ار نایتشترز  مکح  سپس  دینک »؟ یم  مکح  هنوگچ  هدش و  هچ  ار  امش  سپ  .دنک  شتیاده  يرگید  هکنآ  رگم  درب  یمن  ییاج  هب  هار 

دندومرف وا  هب 

مهن هیآ ي 

(16/269/ لحن « ) َنوُدَتْهَی ْمُه  ِمْجَّنلِاب  ٍتامالَع َو  «َو 

« دنوش یم  تیاده  ناگراتس  هلیسو  هب  داد و  رارق  یتامالع  «و 

ِهَّللا ُلوُسَر  ُمْجَّنلا  ُتاَـماَلَْعلا َو  ُنَْحن  َلاَـق : َنوُدَـتْهَی » ْمُه  ِمْجَّنلاـِب  ٍتاـمالَع َو  َو  : » َیلاَـعَت ِهَّللا  ِلْوَق  ْنَع  اَضِّرلا �  ُْتلَأَـس  َلاَـق : ِءاَّشَْولا  ِنَع 
( . (ص

میتسه تامالع  ام  دندومرف : مدیـسرپ ، روکذم ) هیآ ي   ) لاعتم دنوادخ  شیامرف  نیا  هرابرد ي  ص )  ) اضر ترـضح  زا  دیوگ : ءاشو 
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تسا ص )  ) ادخ لوسر  هراتس  و 

مهد هیآ ي 

ِیف اوُریـسَف  َُهلالَّضلا  ِْهیَلَع  ْتَّقَح  ْنَم  ْمُْهنِم  ُهَّللا َو  يَدَه  ْنَم  ْمُْهنِمَف  َتوُغاَّطلا  اُوِبنَتْجا  َهَّللا َو  اوُدـُبْعا  ِنَأ  ًالوُسَر  ٍهَّمُأ  ِّلُک  یف  اْنثََعب  ْدََـقل  «َو 
(36/271/ لحن « ) َنیبِّذَکُْملا ُهَِبقاع  َناک  َْفیَک  اوُرُْظناَف  ِضْرَْألا 

درک و تیادـه  ادـخ  ار  ناشـضعب  سپ  .دـینک  بانتجا  توغاط  زا  دـیتسرپب و  ار  ادـخ  هک : میتخیگنارب  یلوسر  یتما  ره  رد  اـنامه  «و 
«. دوب هنوگچ  نانک  بیذکت  ماجنارس  دیرگنب  دیدرگب و  نیمز  رد  سپ  .تشگ  ررقم  ناشیارب  یهارمگ  رگید  ضعب 

زا بانتجا  ادخ و  شتسرپ  تسا : نیا  اه  تّما  مامت  هب  ادخ  مایپ  .تسا  تیاده  طیارش  رگنایب  هک  تسا  یّمهم  رایسب  تایآ  زا  هیآ  نیا 
17/ رمز  ) مهدزناش هیآ ي  لیذ  رد  نیا  زا  سپ  هللا  ءاشنا  .تسا  یهارمگ  بجوم  ود ، نیا  زا  ندز  زاب  رس  و  تیاده ، كالم  توغاط ،

یم هدنسب  هیآ  نیا  هرابرد ي  یتیاور  رکذ  هب  اهنت  اجنیا  رد  اذل  تفگ ؛ میهاوخ  نخس  الّصفم  تیاده ، طیارش  هرابرد ي  و 18/460 ،)
 ------------------ مینک

نم ربخلا  ءاج  : » هدومرف نآ  هرابرد ي  هدرک و  لقن  لاـمجا  هب  ار  هیـضق  نیا  داـشرإلا  باـتک  رد  دـیفم  خیـش  ص249 . ج7 ، یفاکلا ،
«. هصاخلا هماعلا و  لاجر 

ص368. ج2 ، بقانملا ، . 

ص207. ج1 ، یفاکلا ، . 

----------------

ْدََقل َو  : » ِِهباَتِک ِیف  ِهَّللا  ُلْوَق  َِکلَذ  َو  اَنِّوُدَـع ، ْنِم  ِهَءاَرَْبلا  اَِنتَیَالَِوب َو  اَّلِإ  ُّطَق  ًاِّیبَن  ُهَّللا  َثََعب  اَم  ٍرَفْعَج � : ُوبَأ  َلاَق  َلاَق : ٍهَِملْسُم  ِْنب  ِباَّطَخ  ْنَع 
َلآ ْمِِهبیِذْـکَِتب  َُهلـالَّضلا » ِْهیَلَع  ْتَّقَح  ْنَم  ْمُْهنِم  ُهَّللا َو  يَدَـه  ْنَم  ْمُْهنِمَف  َتوُغاَّطلا  اوـُِبنَتْجا  َهَّللا َو  اوُدـُبْعا  ِنَأ  اـًلوُسَر  ٍهَّمُأ  ِّلُـک  ِیف  اـْنثََعب 

« . َنِیبِّذَکُْملا ُهَِبقاع  َناک  َْفیَک  اوُرُْظناَف  ِضْرَْألا  ِیف  اوُریِسَف  : » َلاَق َُّمث  ص ،)  ) ٍدَّمَُحم

، ام نانمشد  زا  يرازیب  ام و  تیالو  اب  رگم  تخیگناینرب  ار  يربمایپ  چیه  دنوادخ  دندومرف : رقاب �  ترضح  دیوگ : هملسم  نب  باّطَخ 
بانتجا توغاط  زا  دـیتسرپب و  ار  ادـخ  هک : میتخیگنارب  یلوسر  یتما  ره  رد  انامه  و  : » تسا شباتک  رد  ادـخ  هدومرف ي  نامه  نیا  و 

؛ دندرک بیذکت  ار  ص )  ) دمحم لآ  اریز  تشگ » ررقم  ناشیارب  یهارمگ  رگید  ضعب  درک و  تیاده  ادـخ  ار  ناشـضعب  سپ  .دـینک 
«. دوب هنوگچ  نانک  بیذکت  ماجنارس  دیرگنب  دیدرگب و  نیمز  رد  سپ  »

مهدزای هیآ ي 

(82/317/ هط « ) يَدَتْها َُّمث  ًاِحلاص  َلِمَع  َنَمآ َو  َبات َو  ْنَِمل  ٌراَّفََغل  یِّنِإ  «َو 
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« دوش تیاده  هاگنآ  دهد و  ماجنا  حلاص  لمع  دروآ و  نامیا  دنک و  هبوت  هک  یسک  هب  تبسن  ما  هدنزرمآ  رایسب  نم  انامه  «و 

يَرَت اـَل  َأ  َلاَـق : يَدَـتْها ،» َُّمث  ًاـِحلاص  َلِـمَع  َنَمآ َو  َباـت َو  ْنَِمل  ٌراَّفََغل  یِّنِإ  َو  : » ِهَّللا ِلْوَق  ِیف  ٍرَفْعَج �  ِیبَأ  ْنَع  یَیْحَی  ِْنب  ِثِراَْـحلا  ِنَـع 
.َيِدَتْهَی یَّتَح  ُْهنِم  َِلُبق  اَم  ٍلَمَِعب  َلَمْعَی  ْنَأ  َدَهَج  َْول  ِهَّللا  َو  يَدَتْها ! یَّتَح  ُِحلاَّصلا  ُلَمَْعلا  ُناَمیِْإلا َو  َُهبْوَّتلا َو  ُهْعَْفنَی  َْمل  َطَرَتْشا َو  َْفیَک 

؟ َكاَِدف ُهَّللا  َِینَلَعَج  ْنَم  َیلِإ  ُْتُلق :

 . اَْنَیلِإ َلاَق :

!؟ هدرک طرـش  هنوگچ  ینیب  یمن  دندومرف : روکذـم ) هیآ ي   ) ادـخ شیامرف  نیا  هرابرد ي  رقاب �  ترـضح  دیوگ : ییحی  نب  ثراح 
هتفریذپ وا  زا  دـشوکب ، يراک  ماجنا  رد  دـنچ  ره  مسق ، ادـخ  هب  دوش ! تیادـه  ات  دـناسرن  یعفن  هدـنب  هب  حـلاص  لمع  نامیا و  هبوت و 

.دبای تیاده  هکنیا  ات  دوشن 

؟ دوش تیاده  سک  هچ  يوسب  مدرگ ! ناتیادف  متفگ :

.ام يوسب  دندومرف :

اُوتْأَی ْنَأ  ُساَّنلا  َِرمُأ  اَمَّنِإ  ُریِدَس ! اَی  َلاَقَف : َْتیَْبلا  َلَبْقَتْـسا  َُّمث  يِدَِیب  َذَـخَأ  ٌجِراَخ َو  اَنَأ  ٌلِخاَد َو  َوُه  ٍرَفْعَج � َو  َابَأ  ُْتعِمَس  َلاَق : ٍریِدَس  ْنَع 
َُّمث يَدَتْها ،» َُّمث  ًاِحلاص  َلِمَع  َنَمآ َو  َبات َو  ْنَِمل  ٌراَّفََغل  یِّنِإ  َو  : » ِهَّللا ُلْوَق  َوُه  اََنل َو  ْمُهَتَیَالَو  اَنوُِمْلُعیَف  اَنُوتْأَی  َُّمث  اَِهب  اُوفوُطَیَف  َراَجْحَْألا  ِهِذَه 

.اَِنتَیَالَو َیلِإ  ِهِرْدَص  َیلِإ  ِهِدَِیب  َأَمْوَأ 

ِدِجْـسَْملا ِیف  ٌقَلَح  ْمُه  ِناَمَّزلا َو  َِکلَذ  ِیف  ِّيِرْوَّثلا  َناَیْفُـس  َهَفِینَح َو  ِیبَأ  َیلِإ  َرَظَن  َُّمث  ِهَّللا ؛ ِنیِد  ْنَع  َنیِّداَّصلا  َکیِرُأَف  ُریِدَس ! اَی  َلاَق : َُّمث 
ْمَلَف ُساَّنلا  َلاَجَف  ْمِِهتُوُیب  ِیف  اوُسَلَج  َْول  َِثباَـخَْألا  ِءاـَلُؤَه  َّنِإ  ٍنِیبُم ، ٍباَـتِک  اـَل  ِهَّللا َو  َنِم  يًدُـه  اَِـلب  ِهَّللا  ِنیِد  ْنَع  َنوُّداَّصلا  ِءاـَلُؤَه  َلاَـقَف :

ص)  ) ِِهلوُسَر ْنَع  َیلاَعَت َو  َكَراَبَت َو  ِهَّللا  ِنَع  ْمُهَِربُْخنَف  اَنُوتْأَی  یَّتَح  ص )  ) ِِهلوُسَر ْنَع  َیلاَعَت َو  َكَراَبَت َو  ِهَّللا  ِنَع  ْمُهُِربُْخی  ًادَحَأ  اوُدِجَی 
.

هدرک و ادخ  هناخ ي  هب  ور  دنتفرگ و  ارم  تسد  .دندش  دراو  رقاب �  ترضح  هک  مدش  یم  جراخ  مارحلا  دجسم  زا  نم  دیوگ : ریدَس 
هب تبسن  ناشتیالو  دنیآ و  ام  دزن  سپس  دننک و  فاوط  نآ  درگ  دنیایب و  اهگنـس  نیا  دزن  هک  دنا  هدش  رما  مدرم  ریدس ! يا  دندومرف :

دروآ و نامیا  دنک و  هبوت  هک  یـسک  هب  تبـسن  ما  هدـنزرمآ  رایـسب  نم  انامه  و  : » تسادـخ هدومرف ي  نامه  نیا  دـننک و  مالعا  ار  ام 
.ام تیالو  يوسب  دندومرف : هدرک و  هراشا ي  دوخ  هنیس ي  هب  تسد  اب  هاگنآ  دوش ،» تیاده  هاگنآ  دهد و  ماجنا  حلاص  لمع 

يروث نایفـس  هفینحوبا و  هب  هاگنآ  مهد ؛ یم  ناشن  وت  هب  دنوش  یم  عنام  ادخ  نید  زا  ار  مدرم  هک  یناسک  ریدس ! يا  دندومرف : سپس 
يدنس نودب  ادخ و  بناج  زا  یتیاده  نودب  اهنیا  دومرف : تسیرگن و  دندوب ، هدز  هقلح  ناشیا  درگ  مدرم  دجسم  رد  نامز  نآ  رد  هک 
دنباین ار  یسک  دنتفا و  دندرگب  مدرم  دننیشن ، دوخ  ياه  هناخ  رد  رگا  اه  ثیبخ  نیا  انامه  دننک ، یم  يریگولج  ادخ  نید  زا  راکشآ ،

.میهد ربخ  شلوسر  يادخ  و  زا  ار  اهنآ  ام  دنیآ و  ام  دزن  هکنیا  ات  دهد ، ربخ  اهنآ  هب  شلوسر  دنوادخ  و  زا  هک 
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َُّمث ًاِحلاص  َلِـمَع  َنَمآ َو  َباـت َو  ْنَِمل  ٌراَّفََغل  یِّنِإ  َو  : » َیلاَـعَت َكَراَـبَت َو  ِهَّللا  ِلْوَق  ْنَع  ِهَّللا �  ِدـْبَع  َابَأ  ُْتلَأَس  َلاَق  ٍْبیَعُـش  ِْنب  َبوُقْعَی  ْنَع 
 . ِهِرْدَص َیلِإ  ِهِدَِیب  َأَمْوَأ  اَِنتَیَالَو َو  َیلِإ  يَدَتْها  َُّمث  ًاِحلاَص  َلِمَع  ٍْرفُک َو  ْنِم  َنَمآ  ٍْملُظ َو  ْنِم  َباَت  ْنَم  َو  َلاَق : يدَتْها »

ملظ زا  سک  ره  دندومرف : مدیـسرپ ، روکذم ) هیآ ي   ) ادخ هدومرف ي  نیا  هرابرد ي  قداص �  ترضح  زا  دیوگ : بیعش  نب  بوقعی 
هراشا دوخ  هنیـس ي  هب  تسد  اب  و   ) دـبای هار  ام  تیالو  هب  هاگنآ  دـهد و  ماجنا  حـلاص  لـمع  و  ناـمیا ، هب  رفک  زا  ددرگزاـب و  هبوت  هب 

(. دومرف

َبات َو ْنَِمل  ٌراَّفََغل  یِّنِإ  َو  : » َیلاَعَت َكَراَبَت َو  ُُهلْوَق  َكاَدـِف ! ُْتلِعُج  َُهل : ُْتلُقَف  ِهَّللا �  ِدـْبَع  ِیبَأ  یَلَع  ُْتلَخَد  َلاَق  ِّیِّقَّرلا  ٍرِیثَک  ِْنب  َدُواَد  ْنَع 
 . ٍماَمِإ َدَْعب  ٍماَمِإ  ِهَّللا  ِهَِّمئَْألا َو  ُهَفِْرعَم  َلاَقَف : ِِحلاَّصلا ؟ ِلَمَْعلا  ِناَمیِْإلا َو  َِهبْوَّتلا َو  َدَْعب  ُءاِِدتْهِْالا  اَذَه  اَمَف  يَدَتْها ،» َُّمث  ًاِحلاص  َلِمَع  َنَمآ َو 

(، روکذـم هیآ ي  : ) هدومرف   دـنوادخ هکنیا  موش ، تیادـف  مدرک : ضرع  مدـش و  دراو  قداص �  ماـما  رب  دـیوگ : یقر  ریثک  نب  دواد 
، تسا همئا  تخانـش  دوصقم  مسق  ادخ  هب  دـندومرف : تسیچ ؟ دـشاب  یم  حـلاص  لمع  نامیا و  هبوت و  زا  سپ  هک  تیادـه  نیا  يانعم 

.رگید ماما  زا  سپ  یماما 

----------------

ص258. ج2 ، یشایعلا ، ریسفت  . 

ص61. ج2 ، یمقلا ، ریسفت  . 

ص392. ج1 ، یفاکلا ، . 

ص78. تاجردلا ، رئاصب  . 

ص310. تایآلا ، لیوأت  . 

مهدزاود هیآ ي 

(123/320/ هط « ) یَقْشَی ُّلِضَی َو ال  الَف  َيادُه  َعَبَّتا  ِنَمَف  ًيدُه  یِّنِم  ْمُکَّنَِیتْأَی  اَّمِإَف  ٌّوُدَع  ٍضْعَِبل  ْمُکُضَْعب  ًاعیمَج  اْهنِم  اِطبْها  َلاق  »

امـش يوس  نم  زا  یتیاده  رگا  سپ  دوب ، دیهاوخ  رگید  یـضعب  نمـشد  یـضعب  هک  یلاح  رد  دـیورب  نییاپ  یگمه  دومرف : دـنوادخ  »
« تخب هریت  هن  دوش و  یم  هارمگ  هن  دنک  يوریپ  ارم  تیاده  سک  ره  سپ  دمآ ،

الَف َيادُـه  َعَبَّتا  ِنَمَف   » َّلَـج َّزَع َو  ِهَّللا  ِلْوَق  ْنَع  ُهَابَأ �  َلَأَس  ُهَّنَأ  َلاَـق : ٍرَفْعَج �  ِْنب  یَـسُوم  ِنَسَْحلا  ِیبَأ  ْنَع  ِراَّجَّنلا  َدُواَد  ِْنب  یَـسیِع  ْنَـع 
ِْنب ِِّیلَع  يَدُه  َياَدُه َو  َياَدُه َو  َوُه  اوُدُشْرَت َو  اوُدَتْهَت َو  ِهَّللا  يَدُه  اوُِعبَّتا  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  اَی  ص )  ) ِهَّللا ُلوُسَر  َلاَق  َلاَق : یقْـشَی ،» ُّلِضَی َو ال 
اَلَف ِهَّللا  يَدُه  َعَبَّتا  ِنَم  ِهَّللا َو  يَدُه  َعَبَّتا  ِدَقَف  َياَدُه  َعَبَّتا  ِنَم  َياَدُـه َو  َعَبَّتا  ِدَـقَف  ِیتْوَم  َدـَْعب  ِیتاَیَح َو  ِیف  ُهاَدُـه  َعَبَّتا  ِنَمَف  ٍِبلاَط � ، ِیبَأ 

 . یَقْشَی َال  ُّلِضَی َو 
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دنک يوریپ  ارم  تیاده  سک  ره  سپ  : »  دنوادخ شیامرف  نیا  هرابرد ي  ناشردپ  زا  مظاک �  ترضح  دیوگ : راجن  دواد  نب  یسیع 
ات دیـشاب  ادخ  تیادـه  وریپ  مدرم ! يا  دـندومرف : ص )  ) ادـخ لوسر  دـندومرف : ناشیا  دندیـسرپ ، تخب » هریت  هن  دوش و  یم  هارمگ  هن 
وا تیادـه  وریپ  هک  ره  سپ  تسا ، بلاطیبا �  نب  یلع  تیاده  نم  تیاده  و  تسا ، نم  ِتیاده  نآ ، و  دـیبای ، هار  دـیوش و  تیادـه 

تیاده زا  دـنک  يوریپ  نم  تیادـه  زا  هک  ره  هدرک و  يوریپ  نم  تیادـه  زا  مگرم ، زا  سپ  هچ  نم و  یگدـنز  نامز  رد  هچ  دـشاب ،
.تخب هریت  هن  دوش و  یم  هارمگ  هن  دنک  يوریپ  ادخ  تیاده  زا  هکنآ  هدرک و  يوریپ  ادخ 

مهدزیس هیآ ي 

(135/321/ هط « ) يدَتْها ِنَم  ِّيِوَّسلا َو  ِطارِّصلا  ُباحْصَأ  ْنَم  َنوُمَْلعَتَسَف  اوُصَّبَرَتَف  ٌصِّبَرَتُم  ٌّلُک  ُْلق  »

« تسا هتفای  تیاده  تسار و  هار  ورهر  یسک  هچ  تسناد  دیهاوخ  يدوز  هب  هک  دیشاب  رظتنم  سپ  میراظتنا ! رد  همه  وگب : »

: َلاَق يَدَـتْها » ِنَم  ِّيِوَّسلا َو  ِطارِّصلا  ُباحْـصَأ  ْنَم  َنوُمَْلعَتَـسَف  : » َّلَج َّزَع َو  ِهَّللا  ِلْوَق  ْنَع  ُِرقاَْبلا �  ٍِّیلَع  ُّنب  ُدَّمَُحم  َِلئُـس  َلاَق : ٍِرباَـج  ْنَع 
 . اَِنتَیَالَو َیلِإ  يَدَتْها 

هار ام  تیالو  هب  ینعی  دندومرف : دش ، شـسرپ  روکذـم ) هیآ ي   )  دـنوادخ هدومرف ي  نیا  هرابرد ي  رقاب �  ترـضح  زا  دیوگ : رباج 
.تسا هتفای 

ُباحْصَأ ْنَم  َنوُمَْلعَتَـسَف  : » َّلَج َّزَع َو  ِهَّللا  ِلْوَق  ْنَع  ِیبَأ �  ُْتلَأَس  َلاَق : ٍرَفْعَج �  ِْنب  یَسُوم  ِنَسَْحلا  ِیبَأ  ْنَع  ِراَّجَّنلا  َدُواَد  ِْنب  یَـسیِع  ْنَع 
 . ِِهتَعاَط َیلِإ  يَدَتْها  ِنَم  ُّيِدْهَْملا  ُِمئاَْقلا � َو  َوُه  ُّيِوَّسلا  ُطاَرِّصلا  َلاَق : يَدَتْها » ِنَم  ِّيِوَّسلا َو  ِطارِّصلا 

هیآ ي  ) مدیـسرپ   دـنوادخ شیامرف  نیا  هراـبرد ي  مردـپ  زا  دـندومرف : رفعج �  نب  یـسوم  ترـضح  دـیوگ : راجن  دواد  نب  یـسیع 
.دبای هار  وا  تعاطا  هب  هک  تسا  یسک  هتفای ، تیاده  تسا و  مئاق �  ترضح  تسار  هار  دومرف : روکذم ،)

هتکن

نآ شریذپ  تیالو و  هب  ار ، ندش  تیاده  هدش ، رداص  ناشیا  زا  هک  يددعتم  تایاور  رد  ع )  ) تیبلها تایآ ، زا  یخرب  لیذ  رد  هکنیا 
: درمشرب ناوت  یم  نآ  يارب  تلع  ود  دنا  هدرک  انعم 

هب تفریذپ ، ارنآ  دش و  تیاده  نآ  يوسب  سک  ره  ورنیا  زا  هتشگ ، نید  ندش  لماک  بجوم  هک  تسادخ  روتـسد  نیرت  مهم  تیالو 
.تسا هداهن  ندرگ  هتفای و  هار  یهلا  فیلکت  رما و  نیرت  مهم 

قالخا و دـیاقع ، نتفرگ  ارف  ینعی  تیالو  هب  نتفای  هار  .هدـشن  فیرحت  مالـسا  يوسب  تیادـه  اب  تسا  يواـسم  تیـالو  هب  نتفاـی  هار 
یگدولآ فیرحت و  چیه  نودب  دـنا ، هدومرف  ص )  ) ادـخ لوسر  ادـخ و  هک  هنوگ  نآ  ع ،)  ) تیبلها كاپ  ندـعم  زا  دوخ  نید  ماکحا 

(. دش رکذ  لیلد  نیا  حورشم  ع )  ) تیبلها ینییبت  تیاده  یعیرشت و  تیاده  ثحب  رد   ) رشب تارظن  راکفا و  هب  طوبرم 

مهدراهچ هیآ ي 
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(24/335/ ّجح « ) ِدیمَْحلا ِطارِص  یلِإ  اوُدُه  ِلْوَْقلا َو  َنِم  ِبِّیَّطلا  َیلِإ  اوُدُه  «َو 

« دنتفای هار  هدوتس  هار  هب  دندش و  تیاده  كاپ  راتفگ  يوسب  «و 

َكاَذ َلاَق : ِدیِمَْحلا » ِطارِص  یلِإ  اوُدُه  ِلْوَْقلا َو  َنِم  ِبِّیَّطلا  َیلِإ  اوُدُه  َو  : » َیلاَعَت ِِهلْوَق  ِیف  ِهَّللا �  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍرِیثَک  ِْنب  ِنَمْحَّرلا  ِْدبَع  ْنَع 
 . َنِینِمْؤُْملا � ِریِمَأ  َیلِإ  اوُدُه  ٌراَّمَع  ِدَوْسَْألا َو  ُْنب  ُداَدْقِْملا  ٍّرَذ َو  ُوبَأ  ُناَْملَس َو  ُهَْدیَبُع َو  ٌرَفْعَج َو  ُهَزْمَح َو 

هزمح و هیآ ) نیا  قیداـصم  زا  : ) دـندومرف روکذـم  هیآ ي  هراـبرد ي  هک  هدرک  تیاور  قداص �  ترـضح  زا  ریثک  نب  نمحرلا  دـبع 
.دندش تیاده  نینمؤملا �  ریما  يوسب  هک  دندوب  رامع  دوسا و  نب  دادقم  رذوبا و  ناملس و  هدیبع و  رفعج و 

َوُه َلاَقَف : ِدیِمَْحلا » ِطارِـص  یلِإ  اوُدُه  ِلْوَْقلا َو  َنِم  ِبِّیَّطلا  َیلِإ  اوُدُه  َو  : » ِهَّللا ِلْوَق  ْنَع  ِهَّللا �  ِْدبَع  َابَأ  ُْتلَأَس  َلاَق : ِّیِساَنُْکلا  ٍْسیَرُض  ْنَع 
 . ----------------- ِْهیَلَع ُْمْتنَأ  يِذَّلا  ُْرمَْألا  اَذَه  ِهَّللا  َو 

ص314. تایآلا ، لیوأت 

ص317. تایآلا ، لیوأت  . 

ص317. تایآلا ، لیوأت  . 

ص426. ج1 ، یفاکلا ، . 

------------------

امـش هک  تسا  يرما  نیمه  دوصقم  مسق ، ادخ  هب  دندومرف : دیـسرپ ، روکذم  هیآ ي  هرابرد ي  قداص �  ترضح  زا  یسانُک  سیرُض 
((. ع  ) تیبلها تیالو  تماما و  شریذپ   ) دینآ رب 

مهدزناپ هیآ ي 

ُغالَْبلا َّالِإ  ِلوُسَّرلا  یَلَع  ام  اوُدَـتْهَت َو  ُهوُعیُطت  ْنِإ  ُْمْتلِّمُح َو  ام  ْمُْکیَلَع  َلِّمُح َو  ام  ِْهیَلَع  امَّنِإَف  اْوَّلَوَت  ْنِإَف  َلوُسَّرلا  اوُعیطَأ  َهَّللا َو  اوُعیطَأ  ْلـُق  »
(54/357/ رون « ) ُنیبُْملا

فیلکت راب  امـش  رب  تسوا و  تلاـسر  راـب  وا  رب  دـییامن ، یچیپرـس  رگا  .دـیرب و  ناـمرف  شلوسر  زا  و  دـینک ، تعاـطا  ار  ادـخ  وگب : »
« تسین راکشآ  ندناسر  زج  يزیچ  هداتسرف  رب  دش و  دیهاوخ  تیاده  دینک ، تعاطا  وا  زا  رگا  اما  تسا ، شیوخ 

اوُعیِطَأ َهَّللا َو  اوُعیِطَأ  ْلـُق  : » َّلَـج َّزَع َو  ِهَّللا  ِلْوَق  ِیف  ِهِیبَأ �  ْنَع  ٍرَفْعَج �  ِْنب  یَـسُوم  ِنَسَْحلا  ِیبَأ  ِماَمِْإلا  ْنَع  ِراَّجَّنلا  َدُواَد  ِْنب  یَـسیِع  ْنَع 
ْمُْکیَلَع ُهَّللا  اَهَذَخَأ  ِیتَّلا  ِدوُهُْعلا  َنِم  ُْمْتلِّمُح » ام  ْمُْکیَلَع  َو   » ِْربَّصلا ِهَناَمَْألا َو  ِهَعاَّطلا َو  ِعْمَّسلا َو  َنِم  َلِّمُح » ام  ِْهیَلَع  امَّنِإَف  اْوَّلَوَت  ْنِإَف  َلوُسَّرلا 

ِلوُسَّرلا یَلَع  ام  َو   » اوُدَـتْهَت ًاِّیلَع  اوُعیُِطت  ْنِإ  ْيَأ َو  اوُدَـتْهَت » ُهوُعیُِطت  ْنِإ  َو   » ُُهلْوَقَف ِِهتَعاَط ، ِضْرَف  ْنِم  ِنآْرُْقلا  ِیف  ْمَُکل  َنََّیب  اَم  ٍِّیلَع � َو  ِیف 
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 . َْتلََزن اَذَکَه  ُغالَْبلا » اَّلِإ 

، دینک تعاطا  ار  ادخ  وگب : : » هیآ ي هرابرد ي  ناشردپ  لوق  زا  رفعج �  نب  یسوم  نسحلا  وبا  ترضح  دیوگ : راجن  دواد  نب  یسیع 
ربص يراد و  تناما  تعاطا و  ندینـش و  وا  رب  دندومرف : تسوا » تلاسر  راب  وا  رب  دییامن ، یچیپرـس  رگا  .دیرب و  نامرف  شلوسر  زا  و 

رد هچنآ  هتفرگ و  یلع �  دروم  رد  امش  زا  ادخ  هک  یئاهنامیپ  زا  تسا » شیوخ  فیلکت  راب  امـش  رب  و   » تسا ادخ ) تلاسر  يادا  رد  )
تعاطا یلع  زا  رگا  ینعی  دش » دـیهاوخ  تیادـه  دـینک  تعاطا  وا  زا  رگا  : » هدومرف هکنیا  سپ  هدومن ، نایب  شتعاطا  بوجو  زا  نآرق 

.تسا هدش  لزان  نینچ  نیا  هیآ  تسین » راکشآ  ندناسر  زج  يزیچ  هداتسرف  رب  و   » دیبای یم  تیاده  دینک 

هتکن

رد اما  هدـش ، یفرعم  نتفای  تیادـه  طرـش  ربمایپ ، زا  تعاطا  تسا و  ربمایپ  زا  تعاطا  زا  تبحـص  ارهاـظ  هفیرـش  هیآ ي  رد  هکنیا  اـب 
نهذ هب  هک  یلاؤس  .دش  یفرعم  تیادـه  طرـش  ناونع  هب  یلع �  ترـضح  زا  تعاطا  هیآ ، نیا  لیذ  رد  مظاک �  ماما  ترـضح  مالک 
انعم نیا  رب  يدـیؤم  مه  نآرق  زا  يرگید  ياـج  رد  اـیآ  دـندرک و  اـنعم  هنوگنیا  ار  هیآ  مظاک � ، ترـضح  ارچ  هک  تسنیا  دـسر  یم 

؟ ریخ ای  دراد  دوجو 

رما کی  اب  دنـشاب  یم  ع )  ) تیبلها هک  رمالا  یلوا  زا  تعاطا  لوسر و  زا  تعاطا  هرابرد ي  لاعتم  دـنوادخ  ( 59/87/ ءاسن  ) هیآ ي رد 
ره اجک  ره  اذل  .تسا  خنس  کی  زا  ناشیا  تیبلها  زا  تعاطا  و  ص )  ) ادخ لوسر  زا  تعاطا  دوش  یم  مولعم  هک  هداد  نامرف  اوعیطأ » »

تعاطا رگا  سپ  .دنک  یم  قدص  زین  ع )  ) تیبلها زا  تعاطا  دروم  رد  دنک  قدص  ص )  ) ادخ لوسر  زا  تعاطا  دروم  رد  یتیصوصخ 
زین یلع �  ترـضح  زا  تعاطا  ناشیا ، ردص  رد  و  ع )  ) تیبلها زا  مادک  ره  زا  تعاطا  دوش  یم  نتفای  تیاده  بجوم  ادـخ  لوسر  زا 

.دوش یم  نتفای  تیاده  بجوم 

تیادـه دراد و  تاجن  یهارمگ  لهج و  زا  ار  ناـشیا  تما  ترـضح ، نآ  زا  تعاـطا  و  ص )  ) مرکا ربماـیپ  تکرب  هب  لاـعتم  دـنوادخ 
يراکشآ یهارمگ  رد  نآ  زا  شیپ  دنچ  ره  (: » 2/553/ هعمج /164/71 و  نارمع لآ  « ) ٍنیبُم ٍلالَـض  یَِفل  ُْلبَق  ْنِم  اُوناک  ْنِإ  َو  : » دومرف

«. دندوب

: داد رادشه  بانج  نآ  تما  هب  مه  ار  يا  هتکن  اما 

ًاْئیَـش َهَّللا  َّرُـضَی  ْنَلَف  ِْهیَبِقَع  یلَع  ِْبلَْقنَی  ْنَم  ْمُِکباقْعَأ َو  یلَع  ُْمْتبَلَْقنا  َِلُتق  ْوَأ  َتام  ْنِإَف  ُلُسُّرلا َأ  ِِهْلبَق  ْنِم  ْتَلَخ  ْدَق  ٌلوُسَر  َّالِإ  ٌدَّمَُحم  ام  «َو 
(144/68/ نارمع لآ  « ) َنیرِکاَّشلا ُهَّللا  يِزْجَیَس  َو 

هب امـش  دوش ، هتـشک  ای  دریمب و  وا  رگا  ایآ  .دندوب  زین  يرگید  ناگداتـسرف  زین ، وا  زا  شیپ  تسادخ ، هداتـسرف ي  طقف  ص )  ) دمحم »
دهاوخ شاداپ  ار  نارکاش  يدوز  هب  دنوادخ  دنز و  یمن  يررـض  ادخ  هب  زگره  ددرگ ، زاب  بقع  هب  سک  ره  و  دیدرگ ؟ یمرب  بقع 

«. داد

؟ تسیچ هتشذگ  یهارمگ  هب  تشگزاب  كالم  لاؤس :
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: هدمآ دعب  هیآ ي  دنچ  رد  لاؤس  نیا  خساپ 

(149/69/ نارمع لآ  « ) َنیرِساخ اُوِبلَْقنَتَف  ْمُِکباقْعَأ  یلَع  ْمُکوُّدُرَی  اوُرَفَک  َنیذَّلا  اوُعیُطت  ْنِإ  اُونَمآ  َنیذَّلا  اَهُّیَأ  ای  »

ناراکنایز زا  دننادرگ و  یمزاب  بقع  هب  ار  امـش  دینک ، تعاطا  دنا  هدـش  رفاک  هک  یناسک  زا  رگا  دـیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  »
«. دش دیهاوخ 

تعاطا و وا  زا  دیابن  هک  تسا  یسک  زا  تعاطا  نیشیپ ، یهارمگ  لهج و  هب  تشگزاب  كالم  هک  دراد  یم  نایب  تحارص  هب  هیآ  نیا 
روتـسد ناشیا  تعاـطا  هب  هدومرف و  ریبعت  رمـالا » اولوا   » ناونع اـب  ع )  ) تیبلها هب  ، 59/ ءاسن هیآ ي  رد  لاعتم  دـنوادخ  .درک  يربناـمرف 

دراو نآ  رد  ربمایپ  زا  تعاطا  اب  هک  تسا  یتیادـه  هار  نامه  ور  هلابند  دـنک ، تعاطا  ع )  ) تیبلها زا  ربماـیپ  زا  سپ  یـسک  رگا  .هداد 
دـشاب یم  نآ  لباقم  رد  هدوب و  وا  یهن  دروم  هکلب  تسین ، ادخ  ياضما  دییأت و  دروم  ناشیا  تعاطا  هک  یناسک  زا  رگا  اما  .دوب  هدش 

یهارمگ تیلهاج و  نارود  هب  هدش و  ورف  تلالض  هاچ  هب  هدش و  نوریب  تیاده  هارهاش  زا  املسم  دنک  تعاطا 

--------------

ص169. ج1 ، نساحملا ، . 

. ----------------- ص364 تایآلا ، لیوأت  . 

ربمایپ زا  تعاطا  هب  تبـسن   ) یلوا قیرط  هب  ع )  ) يدـه همئا ي  رگید  یلع � و  ترضح  زا  تعاطا  سپ ، .تسا  هتشگزاب  شا  هتـشذگ 
دوش یم  نتفای  تیاده  بجوم  ص ))  ) مرکا

( بابلالا اولوا  تیاده  طیارش   ) مهدزناش هیآ ي 

هراشا

َنیذَّلا َِکئلوُأ  ُهَنَسْحَأ  َنوُِعبَّتَیَف  َلْوَْقلا  َنوُعِمَتْسَی  َنیذَّلا  ِداَبِع  ْرِّشَبَف  يَرُْشْبلا  ُمَُهل  ِهَّللا  َیلِإ  ْاُوباَنَأ  اَهوُُدبْعَی َو  نَأ  َتوُغاَّطلا  ْاُوبَنَتْجا  َنیِذَّلا  «َو 
/17 و 18/460) رمز « ) ِباْبلَْألا اُولوُأ  ْمُه  َِکئلوُأ  ُهَّللا َو  ُمُهادَه 

تراشب ارم  ناگدـنب  سپ  .تساهنآ  نآ  زا  تراشب  دنتـشگزاب ، دـنوادخ  يوس  هب  دـندرک و  زیهرپ  توغاط  تدابع  زا  هک  یناـسک  «و 
اهنآ و  هدرک ، ناشتیادـه  ادـخ  هک  دنتـسه  یناسک  نانآ  دـننک ، یم  يوریپ  نآ  نیرتوکین  زا  دنونـش و  یم  ار  راـتفگ  هک  یناـسک  هد ،

« دنا نادنمدرخ 

رد ندش  میلـست  تکرب  هب  و  مالـسلا » مهیلع   » تیبلها هب  عوجر  رطاخ  هب  یهلا ، تیاده  زا  بابلالا  اولوا  يدـنمرهب  لیذ ، تیاور  رب  انب 
: تسا هدوب  ناشیا  لباقم 
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ُمُه َلاَق : ِهَیْآلا ، ِرِخآ  َیلِإ  ُهَنَـسْحَأ » َنوُِعبَّتَیَف  َلْوَْقلا  َنوُعِمَتْـسَی  َنیِذَّلا  : » َّلَج َّزَع َو  ِهَّللا  ِلْوَق  ْنَع  ِهَّللا �  ِْدبَع  َابَأ  ُْتلَأَس  َلاَق : ٍریَِـصب  ِیبَأ  ْنَع 
 . ُهوُعِمَس اَمَک  ِِهب  اوُءاَج  ُْهنِم  اوُصُْقنَی  َْمل  ِهِیف َو  اوُدیِزَی  َْمل  َثیِدَْحلا  اوُعِمَس  اَذِإ  َنیِذَّلا  ص ؛)  ) ٍدَّمَُحم ِلِآل  َنوُمِّلَسُْملا 

« دـننک یم  يوریپ  نآ  نیرتوـکین  زا  دنونـش و  یم  ار  لوـق  هک  یناـسک  : » هـیآ نـیا  هراـبرد ي  قداص �  ترـضح  زا  دیوگ : ریـصبابا 
شدایز مک و  دنونش  یثیدح  نوچ  هک  یناسک  هلآ ،» هیلع و  هللا  یلص   » دمحم لآ  ربارب  رد  دنناگدش  میلـست  اهنآ  دندومرف : مدیـسرپ ،
دنمرهب یهلا  تیاده  زا  هک  تسا  یناسک  زا  نخس  قوف  هیآ ي  ود  رد  هکنیا  هب  هّجوت  اب  .دنروایب  دنا  هدینـش  ار  نآ  هک  نانچ  دننکن و 

: تسا یهلا  تیاده  زا  يرادروخرب  يارب  مزال  طرش  راهچ  عقاو  رد  هک  هدش  رکذ  تیصوصخ  راهچ  ناشیا  يارب  دندش و 

اَهوُُدبْعَی نَأ  َتوُغاَّطلا  ْاُوبَنَتِْجا  . 1

ِهَّللا َیلِإ  ْاُوباَنَأ  َو  . 2

َلْوَْقلا َنوُعِمَتْسَی  . 3

ُهَنَسْحَأ َنوُِعبَّتَیَف  . 4

راهچ نیا  زا  کی  ره  زا  دوصقم  هک  مینادب  تسا  مزال  دراد ، تیّمها  رایـسب  یهلا  تیادـه  زا  يرادروخرب  نوچ  هک  دـسر  یم  رظن  هب 
تایصوصخ هرابرد ي  قیقحت  اب  زین  و  میدرگ ؛ دنمرهب  یهلا  تیاده  زا  تیاده ، طیارش  هب  نایتا  اب  هللا » ءاشنإ   » ات تسیچ  تیصوصخ 

تسا ناشیا  لباقم  رد  میلست  تیبلها و  هب  عوجر  اب  روکذم  تایـصوصخ  نیب  یطبر  هچ  هک  میبایرد  تایآ ، رگید  هب  هّجوت  اب  روکذم 
.دندومرف نایب  هیآ  نیا  ریسفت  رد  مالسلا » هیلع   » قداص ترضح  هک 

« اَهوُدُبْعَی نَأ  َتوُغاَّطلا  ْاوُبَنَتْجِا  »

هراشا

؟ تسانعم هچ  هب  شتدابع  زا  بانتجا  توغاط و  تدابع  تسیک ؟ ای  تسیچ و  توغاط  لاؤس :

: تفایرد ناوت  یم  تایآ  نیا  زا  ار  نایغط  يانعم  .دوش  نشور  نایغط  يانعم  ادتبا  یتسیاب  هچ  ینعی  توغاط  مینادب  هکنیا  يارب 

یلا 7/597)  5 قلع / « ) یَنْغَتْسا ُهآَر  ْنَأ  یَغْطََیل ، َناْسنِْإلا  َّنِإ  َّالَک  ْمَْلعَی ، َْمل  ام  َناْسنِْإلا  َمَّلَع  »

«. دنیب زاین  یب  ار  دوخ  هک  نیمه  دنک ، یم  نایغط  یمدآ  انامه  تسین ، نینچ  .تخومآ  تسناد  یمن  ار  هچنآ  ناسنا  هب  »

زاب رـس  یهلا  میلعت  شریذپ  زا  تسا –  يزاین  یب  ساسحا  رثا  رد  مه  نآ  هک  شنایغط -  اب  ناسنا  هک  دوش  یم  هدافتـسا  تایآ  نیا  زا 
: مییوج یم  هیآ  نیا  رد  ار  لاؤس  نیا  خساپ  تخومآ ؟ وا  هب  ادخ  هک  تسیچ  ناسنا  ْمَْلعَی » َْمل  ام   » اّما .دنز  یم 
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(78/275/ لحن « ) َهَِدْئفَْألا َراْصبَْألا َو  َعْمَّسلا َو  ُمَُکل  َلَعَج  ًاْئیَش َو  َنوُمَْلعَت  ْمُِکتاهَّمُأ ال  ِنوُُطب  ْنِم  ْمُکَجَرْخَأ  ُهَّللا  «َو 

«. داد رارق  اه  لد  ناگدید و  شوگ و  امش  يارب  و  دیتسناد ، یمن  يزیچ  هک  یلاح  رد  دروآ  نوریب  ناتناردام  مکش  زا  ار  امش  ادخ  «و 

هب زین  ار  تباـتک  اـهنیا ، زج  هّتبلا  .وا  دوجو  رد  دـشاب  مّلعت  رازبا  اـهنیا  اـت  داد  شلد  مشچ و  شوگ و  ادـخ  تسناد ؛ یمن  چـیه  ناـسنا 
: دنیب مّلعت  زین  نآ  هلیسو ي  هب  ات  تخومآ  ناسنا 

«. تخومآ ملق  هلیسو ي  هب  هک  نامه  (: » 4/597/ قلع « ) ِمَلَْقلِاب َمَّلَع  يذَّلَا  »

وا يوس  هب  زین  ار  ناربمایپ  زا  یمیظع  لیخ  هکلب  دزومایب ، دوخ  هب  دوخ  ات  تشاذـگناو  دوخ  لاح  هب  اهرازبا  نیا  اب  ار  ناسنا  ادـخ  اـّما 
یمن تّما  دوب و  هدادـن  ناـشتّما  هب  هک  داد  ناربماـیپ  هب  یملع  دوـصقم ، نیا  قّـقحت  يارب  و  دزوماـیب ، يو  هب  ار  شتداعـس  اـت  داتـسرف 

: دنبای تسد  نادب  دوخ  هب  دوخ  مّلعت ، ياهرازبا  اب  دنتسناوت 

(62/158/ فارعا « ) َنوُمَْلعَت ام ال  ِهَّللا  َنِم  ُمَلْعَأ  ْمَُکل َو  ُحَْصنَأ  یِّبَر َو  ِتالاسِر  ْمُکُغَِّلبُأ  . » 1

امـش هک  مناد  یم  اهزیچ  ادخ  زا  مهد و  یم  ناتزردـنا  مناسر و  یم  امـش  هب  ار  شیوخ  راگدرورپ  ياه  مایپ  تفگ ]: شتّما  هب  حون  »]
«. دیناد یمن 

---------------

ص392. ج1 ، یفاکلا ، . 

----------------

(43/308/ میرم  ) ایِوَس ًاطارِص  َكِدْهَأ  ینِْعبَّتاَف  َِکتْأَی  َْمل  ام  ِْملِْعلا  َنِم  ینَئاج  ْدَق  یِّنِإ  َِتبَأ  ای  . »

هب ار  وت  ات  نک  يوریپ  نم  زا  سپ  تسا ، هدـماین  ار  وت  هک  هدـمآ  تسد  هب  یقیاقح ] یحو ،  ] شناد زا  ارم  ردـپ ، يا  تفگ ]: میهاربا  »]
«. میامن تیاده  تسار  یهار 

« َنوُمَْلعَت اُونوُکَت  َْمل  اـم  ْمُکُمِّلَُعی  َهَمْکِْحلا َو  َباـتِْکلا َو  ُمُکُمِّلَُعی  ْمُکیِّکَُزی َو  اـِنتایآ َو  ْمُْکیَلَع  اُوْلتَی  ْمُْکنِم  ًـالوُسَر  ْمُکیف  اْنلَـسْرَأ  اـمَک  . » 3
(151/23/ هرقب )

دـنک و توالت  امـش  رب  ار  ام  تایآ  ات  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ   ) میداتـسرف ناتدوخ  زا  يربماـیپ  امـش  ناـیم  رد  هک  ناـنچ  »
«. دهد ناتمیلعت  دیتسناد  یمن  ار  هچنآ  دزومایب و  ناتتمکح  باتک و  دزاس و  ناتکاپ 

(7/322/ ءایبنا /43/272 و  لحن « ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک ال  ْنِإ  ِرْکِّذلا  َلْهَأ  اُولَئْسَف  . » 4

«. دیسرپب رکذ  لها  زا  دیناد  یمن  رگا  سپ  »
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لها زا  شسرپ  اهنت  ملع ، نآ  نتسناد  هب  امـش  هار  اذل  دنناد ، یم  دینادب  دیناوت  یمن  دیناد و  یمن  امـش  هک  ار  یملع  رکذ ،» لها   » ینعی
مان نیا  هب  نآرق  يدّدعتم  تایآ  رد  هک  نانچ  دشاب -  نآرق  رکذ ،»  » زا دارم  رگا  دنتـسه ؟ یناسک  هچ  رکذ  لها  اّما  .دوب  دـهاوخ  رکذ 

51/ ملق /25/529 و  رمق یلا 8/489 و   5/ فرخز /8/453 و  داص /44/272 و  لحن /9/262 و  رجح /6/262 و  رجح كر :  ) هدش هدناوخ 
نآ ملع  هدش و  لزان  وا  رب  یجیردت  یعفد و  تروص  هب  نآرق  هک  هلآ » هیلع و  هللا  یلـص   » تسادخ لوسر  الّوا  شلها  ( - 566 و 52 /

: كر  ) دنـشاب یم  ترـضح  نآ  تیبلها  هک  هدیـسر  ثرا  هب  ناشیا  هب  نآرق  ملع  ترـضح  نآ  زا  سپ  هک  یناـسک  اـیناث  تسوا و  دزن 
لوـسر رکذ ،»  » زا دارم  رگا  و  (، 54/87/ ءاسن /33 و 34/54 و  نارمع لآ  هیآ : ود  نیا  همیمـض ي  هب   32/438/ رطاف و  ، 43/255/ دعر

.دنشاب یم  ترضح  نآ  تیبلها  رکذ ، لها  زاب  /10 و 11/559 ،) قالط كر :  ) دشاب هلآ » هیلع و  هللا  یلص   » ادخ

نآ زا  رتارف  شملع  دنک و  یم  ادیپ  ملع  ایند  یگدنز  رهاظ  هب  تبـسن  اهنت  دوخ ، هب  دوخ  هدیـشخب ، وا  هب  ادـخ  هک  ییاهرازبا  اب  ناسنا 
: دور یمن 

(7/405/ مور « ) َنُوِلفاغ ْمُه  ِهَرِخْآلا  ِنَع  ْمُه  اْینُّدلا َو  ِهایَْحلا  َنِم  ًارِهاظ  َنوُمَْلعَی  »

« دنربخ یب  ترخآ  زا  اهنآ  دنناد و  یم  ار  يرهاظ  ایند  یگدنز  زا  »

! دوش یم  نادرگیور  تسوا  لوسر  ادخ و  باتک  هک  رکذ »  » زا كدنا ، ملع  نیا  اب  و 

/29 و 30/527) مجن « ) ِْملِْعلا َنِم  ْمُهُغَْلبَم  َِکلذ  اْینُّدلا ، َهایَْحلا  َّالِإ  ْدُِری  َْمل  انِرْکِذ َو  ْنَع  یَّلَوَت  ْنَم  ْنَع  ْضِرْعَأَف  »

« تساهنآ شناد  تیاهن  نیا  .نادرگ  يور  دهاوخ  یمن  ار  ایند  یگدنز  زج  دنادرگ و  یم  لد  ام  دای  زا  هک  یسک  زا  سپ ، »

(. /24 و 25/501 هیثاج كر : زین  (و 

ینعی نایغط  شیوخ ! ملع  هب  افتکا  ناربماـیپ و  ملع  زا  يزاـین  یب  ساـسحا  زا  یـشان  ناـیغط ، و  تسا ، ناـیغط  رثا  رد  ینادرگیور  نیا 
ناسنا یَنْغَتْـسا .) ُهآَر  ْنَأ   ) تسا ندش  رپ  لایخ  زا  یـشان  هک  یندش  زیربل  تسا ، ندـش  رپ  رطاخب  هک  یندـش  زیربل  هن  اّما  ندـش ، زیربل 

بیغ و ادـخ و  اـیند :(  یگدـنز  رهاـظ  زا  رتارف  هب  ناـشیا  توـعد  اـیبنا و  ملع  لـباقم  رد  دـناد  یمن  اـیند  یگدـنز  زج  هک  نیب  هتوـک 
یم هدنسب  ایند  یگدنز  هب  دنک و  یم  راکنا  دریذپ و  یمن  ار  ناشیا  فراعم  مولع و  دوش و  یم  زیربل  ینعی  دنک ، یم  نایغط  ترخآ ،)

« . ٍهَئیِطَخ ِّلُک  ُْسأَر  اَْینُّدلا  ُّبُح  : » تساهّدح زا  زواجت  اهنایغط و  همه ي  لصا  نایغط ، نیا  .دنک 

یلا 39/584)  37/ تاعزان « ) يَوْأَْملا َیِه  َمیحَْجلا  َّنِإَف  اْینُّدلا ، َهایَْحلا  ََرثآ  َو  یَغَط ، ْنَم  اَّمَأَف  »

هرقب هروس ي  يادـتبا  رد  ادـخ  تسوا » هاـگیاج  خزود  اـنامه  سپ  دـیزگرب ، ار  رت  تسپ  یگدـنز  و  درک ، یـشکرس  هکنآ  اـّما  سپ  »
، دـننک یم  سفن  هیاقو  هک  دـنا  یناسک  اوقت  لها  اوقت .» لها  يارب  تسا  تیادـه  تسین  نآ  رد  یّکـش  هک  نآرق  : » دـیامرف یم  ( 2/2)

هدومرف رکذ  ناشیا  يارب  ادخ  هک  یفصو  هاگنآ  .دنک  نایغط  دهن و  رتارف  شمیلگ  زا  اپ  ادابم  ات  دنریگ  یم  ار  دوخ  سفن  يولج  ینعی 
: دیامرف یم  دعب  هیآ ي  رد  و  دنروآ ،» یم  نامیا  بیغ  هب  هک  نانآ  ( » 3/2/ هرقب « ) ِْبیَْغلِاب َنُونِمُْؤی  َنیذَّلا  : » تسا نیا 
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(4/2/ هرقب « ) َنُوِنقُوی ْمُه  ِهَرِخْآلِاب  َِکْلبَق َو  ْنِم  َلِْزنُأ  ام  َْکَیلِإ َو  َلِْزنُأ  اِمب  َنُونِمُْؤی  َنیذَّلا  «َو 

« دنراد نیقی  ترخآ  هب  هک  دننانیا  دنروآ و  یم  نامیا  هدش ، لزان  وت  زا  شیپ  هچنآ  هدیدرگ و  لزان  وت  هب  هچنآ  هب  هک  نانآ  «و 

دنلفاغ و ترخآ  زا  دنناد و  یم  ایند  یگدـنز  زا  يرهاظ  اهنت  هک  دـنا  یناسک  نآ  لباقم  رد  اوقت  لها  هک : تسا  نیا  رگنایب  تایآ  نیا 
تـسد هب  دندروآ و  نامیا  نآ  هب  دنتخومآ و  ار  ناشیا  یهلا  ملع  دـندز و  وناز  ایبنا  ربارب  رد  اوقت  لها  .تسا  ناشیا  شناد  تیاهن  نیا 

: دنتفای تیاده  نانآ 

(5/2/ هرقب « ) َنوُِحْلفُْملا ُمُه  َِکئلوُأ  ْمِهِّبَر َو  ْنِم  ًيدُه  یلَع  َِکئلوُأ  »

«. دنناراگتسر ناشیا  مه  دنشیوخ و  راگدرورپ  زا  یتیاده  رب  نانآ  »

: هک دیامن  یم  رگ  نایغط  ناقفانم  راّفک و  هب  ار  نخس  يور  سپس 

ٌهَواشِغ َو ْمِهِراْصبَأ  یلَع  ْمِهِعْمَـس َو  یلَع  ْمِِهبُوُلق َو  یلَع  ُهَّللا  َمَتَخ  َنُونِمُْؤی ، ْمُهْرِْذُنت ال  َْمل  ْمَأ  ْمُهَتْرَذـْنَأ  ْمِْهیَلَع َأ  ٌءاوَس  اوُرَفَک  َنیذَّلا  َّنِإ  »
/6 و 7/3) هرقب « ) ٌمیظَع ٌباذَع  ْمَُهل 

ییاونـش اه و  لد  رب  ادخ  .دنروآ  یمن  نامیا  ینکن  ناشراذنا  ای  ینک  ناشراذنا  هچ  دـنکن ، ناشتوافت  دـندیزرو  رفک  هک  نانآ  انامه  »
«. تسا گرزب  یباذع  ار  اهنآ  تسا و  يا  هدرپ  ناشنامشچ  رب  هداهن و  رهم  ناش 

ایبـنا مولع  ياریذـپ  هدـش و  پملپ  رهم و  ناـیغط ، لـها  رد  هدرک ، اـطع  ناـسنا  هب  ادـخ  هک  تسا  مّلعت  رازبا  هک  لد  شوـگ و  مشچ و 
یم يرگ  هلیح  دـنروآ و  یمن  نامیا  اتقیقح  زین  ناـنآ  هکنیا  دـیارگ و  یم  ناـقفانم  هب  نخـس  يور  تاـیآ  همادا ي  رد  سپـس  تسین !

هک تسین  نیا  زج  میتسه ، امش  اب  دیدرت  یب  ام  : » دنیوگ دنوش  اهنت  دوخ  یناطیـش  نارای  اب  نوچ  دنناد و  یم  هیفـس  ار  نانمؤم  دننک و 
: دیامرف یم  ناشیا  خساپ  رد  ادخ  سپس  میا .» هتفرگ  هرخسم  هب  ار  اهنآ  ام 

(15/3/ هرقب « ) َنوُهَمْعَی ْمِِهنایْغُط  یف  ْمُهُّدُمَی  ْمِِهب َو  ُئِزْهَتْسَی  ُهَّللَا  »

«. دننامب نادرگرس  ناشنایغط  رد  ات  دهد  یم  تصرف  دریگ و  یم  هرخسم  هب  ار  اهنآ  هک  تسادخ  »

: دـیامرف یم  همادا  رد  سپ  هدـیمان ، نایغط »  » دوب نآ  رگنایب  لبق  تایآ  هک  ار  نانمؤم  ربمایپ و  اب  ناشیا  لـماعت  ّلـک  ادـخ  هیآ ، نیا  رد 
لها فصو  لباقم  رد  فصو ، نیا  دندوبن ،» ریذپ  تیاده  درکن و  دوس  ناشتراجت  سپ  دـندیرخ  تیادـه  ياهب  هب  ار  یهارمگ  نانآ  »

.دنتشگ رادروخرب  یهلا  تیاده  زا  دندوب  رود  هب  نایغط  زا  نوچ  هک  تسا  بابلالا  اولوا  اوقت و 

(18/4/ هرقب « ) َنوُعِجْرَی َال  ْمُهَف  ٌیْمُع  ٌمُْکب  ٌّمُص  »

«. دندرگ یمن  زاب  سپ  دنناروک ، ناگنگ و  نارک و  »
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لها دوجو  رد  مّلعت ، رازبا  .تشاد  دـهاوخن  یقرف  شمدـع  دوجو و  دـشابن ، مّلعم  راـیتخا  رد  لد ) شوگ و  مشچ و   ) مّلعت رازبا  یتـقو 
: هداتفا رود  دوخ  یلصا  ریسم  زا  نایغط 

(110/141/ ماعنا « ) َنوُهَمْعَی ْمِِهنایْغُط  یف  ْمُهُرَذَن  ٍهَّرَم َو  َلَّوَأ  ِِهب  اُونِمُْؤی  َْمل  امَک  ْمُهَراْصبَأ  ْمُهَتَِدْئفَأ َو  ُبِّلَُقن  «َو 

هک مینک  یم  اهر  ناشنایغط  رد  ار  اهنآ  دندرواین و  نامیا  نآ  هب  مه  راب  نیتسخن  هک  نانچمه  مینادرگ  یم  ار  ناشناگدید  اه و  لد  «و 
«. دننامب هتشگرس 

: دیامرف یم  دعب  هیآ ي  رد  اذل  تفای ؛ تسد  نادب  ناوتب  ناشیا  قیرط  زا  زج  هک  تسا  یملع  هن  ایبنا  ملع 

ْمُهَرَثْکَأ َّنِکل  ُهَّللا َو  َءاشَی  ْنَأ  َّالِإ  اُونِمُْؤِیل  اُوناک  ام  ًالُُبق  ْیَـش ٍء  َّلُک  ْمِْهیَلَع  انْرَـشَح  یتْوَْملا َو  ُمُهَمَّلَک  َهَِکئـالَْملا َو  ُمِْهَیلِإ  اـْنلََّزن  اـنَّنَأ  َْول  «َو 
(111/142/ ماعنا « ) َنُولَهْجَی

ناشربارب رد  جوف  جوف  ار  زیچ  همه  دـندمآ و  یم  نخـس  هب  نانآ  اب  ناگدرم  میداتـسرف و  یم  اـهنآ  يوس  هب  ار  ناگتـشرف  اـم  رگا  «و 
«. دنزرو یم  لهج  ناشرتشیب  نکیل  و  دهاوخب ، ادخ  هکنیا  رگم  دندروآ  یمن  نامیا  مه  زاب  میدروآ  یم  درگ 

و تسایبنا -  ملع  جاتحم  اتقیقح  تسا ، توکلم  کلم و  زا  يا  هتخیمآ  شدوجو  هکنیا  رطاخب  زین  شتـسرپادخ و  داهن  رطاخب  ناـسنا 
ناسنا رگا  .دیآ  یمن  لصاح  ناشیا  زا  يوریپ  هب  زج  شترخآ  ایند و  تداعـس  و  دنارورپ -  يزاین  یب  انغتـسا و  لایخ  رـس  رد  هچ  رگا 

یقاب و وا  دوجو  رد  زاین  اضتقا و  نیا  اّما  هدـنادرگ ، يور  شیوخ  دوجو  ياـضتقم  زا  دـنادرگ  يور  دـنیاناد  یهلا  ملع  هب  هک  اـیبنا  زا 
تفگ و دهاوخ  خساپ  تسردان  هار  زا  راچان  هن  رگ  و  اهبف »  » هک تفگ  خساپ  ار  اضتقا  نآ  تسرد ، هار  زا  ناسنا  رگا  تسا ، نارمکح 

نوچ اّما  تشادـنپ  زاین  یب  ایبنا  ملع  زا  ار  دوخ  هک  تسا  یـسک  توغاـط  ُُهناَـیْغُط ؛» َّدَتْـشا  ِنَم  ُتوُغاَـطلاَف   » .دـتفا یم  توغاـط  ماد  رد 
هنالهاج دـید ، ایبنا  تیادـه  تمکح و  ملع و  هب  ار  اه  ناسنا  زاین  دـش و  هجاوم  نارگید  دوخ و  دوجو  رد  اضتقا  زاین و  نیا  اب  اتقیقح 

لهج راچد  راچان  دننز  یم  زاب  رـس  ایبنا  ملع  زا  هک  نارگ  نایغط  دومن ! يرگتیاده  ياعّدا  دنار و  توعد  ایبنا  لباقم  رد  دنار و  مکح 
همادا ي رد  ادخ  .دنیایبنا  يایـصوا  ایبنا و  لباقم  ههبج ي  ناربهر  توغاط ، .دـننک  یم  عوجر  توغاط  مکح  هب  دـنوش و  یم  توغاط 

: دنک یم  نایب  نینچ  توغاط ، مکح  هب  ار  نارگ  نایغط  عوجر  ماعنا ، هروس ي  زا  روکذم  تایآ 

ُهُولَعَف ام  َکُّبَر  َءاش  َْول  ًاروُرُغ َو  ِلْوَْقلا  َفُرْخُز  ٍضَْعب  یلِإ  ْمُهُـضَْعب  یِحُوی  ِّنِْجلا  ِْسنِْإلا َو  َنیطایَـش  اوُدَـع  ٍِّیبَن  ِّلُِکل  اـْنلَعَج  َِکلذَـک  «َو 
/112 و 113/142) ماعنا « ) َنُوفِرَتْقُم ْمُه  ام  اُوفِرَتْقَِیل  ُهْوَضْرَِیل َو  ِهَرِخْآلِاب َو  َنُونِمُْؤی  َنیذَّلا ال  ُهَِدْئفَأ  ِْهَیلِإ  یغْصَِتل  َو  َنوُرَتْفَی ، ام  ْمُهْرَذَف َو 

یم اقلا  هدـنبیرف  نانخـس  رگیدـکی  رب  بیرف ، يارب  هک  میتشامگ  ّنج  سنا و  نیطایـش  زا  ینانمـشد  يربمایپ  ره  يارب  هنوگ  نیدـب  «و 
هک تسا  نیا  يارب  .نک و  اهر  دـندنب  یم  هک  ییارتفا  اب  ار  ناشیا  سپ  .دـندرک  یمن  نینچ  تساوخ  یم  وت  راـگدرورپ  رگا  و  دـننک ،

باکترا ددـص  رد  ار  هچنآ  دـنراد و  شوخ  لد  نآ  هب  دوش و  لیام  لطاب ]  ] راتفگ نآ  هب  دـنرادن  نامیا  ترخآ  هب  هک  یناسک  بولق 
«. دنوش بکترم  دنتسه  نآ 

: هدش هتفگ  ناشیا  زا  نخس  دعب  هیآ ي  دنچ  رد  هک  دنتسه  ینیطایش  نامه  ّنج ، سنا و  نیطایش 
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(121/142/ ماعنا « ) ْمُکُولِداُجِیل ْمِِهئاِیلْوَأ  یلِإ  َنوُحُوَیل  َنیطایَّشلا  َّنِإ  »

«. دننک هلداجم  امش  اب  ات  دننک  یم  اقلا  دوخ  ءایلوا  هب  نیطایش ، انامه  »

نارفاک ءایلوا  ناونع  هب  هک  دنتـسه  یتوغاط  ناـمه  تسا ، هفرطود  يا  هطبار  تیـالو ، هکنیا  هب  هّجوت  اـب  ءاـیلوا »  » ظـفل لـیلد  هب  زین  و 
: دنا هدش  یفّرعم 

(257/43/ هرقب « ) ُتوُغاَّطلا ُمُهُؤاِیلْوَأ  اوُرَفَک  َنیذَّلا  «َو 

«. تسا توغاط  ناشیا  ءایلوا  دندش  رفاک  هک  یناسک  «و 

نامه سنا ، ّنج و  نیطایش  هک  دوش  یم  مولعم  ماعنا ، تایآ 112 و 144  رد  ادـخ » مکح   » اب لوقلا » فرخز   » هلباقم ي لیلد  هب  زین  و 
: تسا هدش  هتفگ  لیزنت  لباقم  رد  يو  ینارمکح  زا  نخس  زین  هیآ  نیا  رد  هک  دنتسه  یتوغاط 

ْنَأ اوُِرمُأ  ْدَـق  ِتوُغاَّطلا َو  َیلِإ  اوُمَکاحَتَی  ْنَأ  َنوُدـیُری  َِکْلبَق  ْنِم  َلِْزنُأ  اـم  َکـَْیلِإ َو  َلِْزنُأ  اـِمب  اُونَمآ  ْمُهَّنَأ  َنوُمُعْزَی  َنیذَّلا  َیلِإ  َرَت  َْمل  «َأ 
(60/88/ ءاسن « ) ًادیَعب ًالالَض  ْمُهَّلُِضی  ْنَأ  ُناْطیَّشلا  ُدیُری  ِِهب َو  اوُرُفْکَی 

دنهاوخ یم  دـنراد ؟ نامیا  هتـشگ  لزان  وت  زا  شیپ  هچنآ  هدـش و  لزان  وت  يوس  هب  هچنآ  هب  دـنرادنپ  یم  هک  ار  یناسک  يدـیدن  ایآ  »
یهارمگ هب  ار  اهنآ  دـهاوخ  یم  ناطیـش  یلو  دـنوش ! رفاک  نآ  هب  هک  دـنا  هتفای  روتـسد  هک  نآ  لاح  دـنرب ، توغاـط  شیپ  ار  يرواد 

«. دزادنا رد  يرود 

یلاعت ّقح  هناملاع ي  مکح  زا  هدرک و  شوخ  لد  نادب  نارگ  نایغط  توغاط و  هک  تسا  هدنبیرف  ساسا  یب  نانخـس  لوقلا » فرخز  »
رد یـسک  ره  هک  ینخـس  ره  ایـصوا .) ایبنا و  تطاسو  هب   ) تسج ادخ  زا  اهنت  یتسیاب  ار  ایند  یگدنز  رهاظ  زا  رتارف  ملع  .دنا  هدـناماو 

اهنت ایند ، یگدـنز  رهاظ  ءاروام  مولع  رد  تسا ؛ لوقلا » فرخز   » قیداصم زا  دـیوگب  دوخ  زا  اـیند  یگدـنز  رهاـظ  زا  رتارف  یعوضوم 
ْیَـش ٍء ُّلُک  : » دـندومرف مالـسلا » هیلع   » قداص ترـضح  .تسین  لوقلا » فرخز   » دوش هتفگ  ادـخ  لوق  ساسا  رب  هک  یلوق  ادـخ و  لوق 
و دوش ، عاجرا  ّتنـس  نآرق و  هب  دـیاب  یعوضوم  ره  ٌفُرْخُز « : » َوُهَف  ِهَّللا  َباَتِک  ُِقفاَُوی  َال  ٍثیِدَـح  ُّلُک  ِهَّنُّسلا َو  ِباَـتِْکلا َو  َیلِإ  ٌدوُدْرَم 

«. تسا فرخز  دشابن  نآرق  قفاوم  هک  یثیدح  ره 

یـشوخلد نایب  زا  سپ  ادخ  هک  دوش ، یم  هدیمهف  زین  ماعنا  هروس ي  دعب  هیآ ي  زا  دشاب ، قفاوم  ادخ  باتک  اب  دیاب  ینخـس  ره  هکنیا 
: دیوگ یم  شربمایپ  نابز  زا  لوقلا » فرخز   » هب نایغط  لها 

(114/142/ ماعنا « ) ًالَّصَفُم َباتِْکلا  ُمُْکَیلِإ  َلَْزنَأ  يذَّلا  َوُه  ًامَکَح َو  یغَْتبَأ  ِهَّللا  َْریَغَف  «َأ 

«. تسا هدرک  لزان  امش  يوس  هب  لیصفت  هب  ار  باتک  نیا  هک  تسوا  هک  یلاح  رد  میوج ؟ ادخ  زج  یمَکَح  ایآ  سپ  »

فرخز  » ناگدـنیوگ مکح  وریپ  ادـخ ، مکح  زا  يوریپ  ياـج  هب  دنتـشگ ، لوقلا » فرخز   » هب شوـخلد  مرگرـس و  هک  یناـسک  ینعی 
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هیآ میرآ ؟ تسد  هب  اجک  زا  ار  وا  مکح  مینکن ، يوریپ  وا  مکح  زا  زج  میریگن و  مَکَح  ار  ادخ  زج  ام  دش  انب  رگا  اّما  .دنتشگ  لوقلا »
رد ار  زیچ  همه  مکح  ادخ  هک  دوش  یم  مولعم  تسا .» هدرک  لزان  امـش  يوس  هب  ادخ  هک  یلّـصفم  باتک  زا  : » دیامرف یم  روکذـم  ي 

.درک عوجر  وا  ریغ  مکح  هب  ناوتب  دشابن  ادخ  مکح  هک  اجنآ  هک  دش  دهاوخ  نیا  زّوجم  هیآ ، نیمه  هن  رگ  و  هدومرف ، نایب  نآرق 

، میناوتاـن هنیمز  نیا  رد  اـم  رگا  هک : تسا  نیا  خـساپ  مینک ؟ طابنتـسا  نآرق  زا  ار  زیچ  همه  مکح  میناوت  یم  اـم  اـیآ  دوـش : هتفگ  رگا 
نآ ساسا  رب  اهنت  تسا و  ناشیا  دزن  نآرق  ملع  هک  ار  یناـسک  اـهراب  نآرق  رد  ادـخ  هدـش ؛ ناـیب  نآرق  رد  زین  اـم  یناوتاـن  نیا  مکح 

يادخ هک  نانچ  .تسا  هداد  عاجرا  ناشیا  هب  ار  تّما  هدرک و  یفّرعم  دـننک  یم  طابنتـسا  نآ  زا  ار  زیچ  همه  مکح  دـننک و  یم  مکح 
(78/275/ لحن « ) َهَدـِْئفَْألا َراـْصبَْألا َو  َعْمَّسلا َو  ُمَُکل  َلَـعَج  ًاْئیَـش َو  َنوُمَْلعَت  ـال  ْمُِکتاـهَّمُأ  ِنوُُطب  ْنِم  ْمُکَجَرْخَأ  ُهَّللا  َو   » هیآ ي رد  یلاـعت 
؛» َنوُرُکْـشَت ْمُکَّلََعل  : » دومرف زین  هیآ  نایاپ  رد  اـّما  هداـهن ، ناـسنا  دوجو  رد  مّلعت  ياـهرازبا  ناونع  هب  ار  داؤف  مشچ و  شوگ و  هدومرف ،
هس نیا  ناسنا  هک  تسا  نیا  هب  داؤف  مشچ و  شوگ و  رکـش  .دینک  رکـش  دیاش  ات  داهن  امـش  يارب  ار  داؤف  مشچ و  شوگ و  ادخ  ینعی 

دراپـس و ناربمایپ  هب  ار  شلد  مشچ و  شوگ و  ایند ، یگدنز  رهاظ  زا  رتارف  نتـسناد  رد  ینعی  درب ، راک  هب  ملع  یقیقح  هاگیاج  رد  ار 
یم اج  هب  ار  تمعن  هس  نیا  رکـش  رتمک  اه  ناسنا  هک  داد  ربخ  ادخ  لاح ، نیع  رد  اّما  .دنا  یهلا  ملع  يارجم  هک  دهن  ناشیا  رایتخا  رد 
: دومرف اه  ناسنا  رگید  هب  باطخ  هاگنآ  درک و  نایب  ار  نایغط  لها  تبقاع  ات 77 )  75  ) تایآ رد  ادتبا  نونمؤم ، هروس ي  رد  .دنروآ 

(78/347/ نونمؤم  ) َنوُرُکْشَت ام  ًالیلَق  َهَِدْئفَْألا  َراْصبَْألا َو  َعْمَّسلا َو  ُمَُکل  َأَْشنَأ  يذَّلا  َوُه  «َو 

«. دینک یم  يرازگساپس  رتمک  اّما  دروآ ، دیدپ  لد  مشچ و  شوگ و  امش  يارب  هک  تسوا  «و 

هـس نیا  هب  تبـسن  هک  یناسک  لوق  زا  دعب ، هیآ ي  تفگ و  نخـس  تمعن  هس  نیا  رکـش  یمک  زا  زین  ( 9/415  ) هدجـس هروس ي  رد  و 
: دومرف دندوب  رکشان  تمعن 

(10/416/ هدجس « ) َنوُِرفاک ْمِهِّبَر  ِءاِقِلب  ْمُه  َْلب  ٍدیدَج  ٍْقلَخ  یَفل  اَّنِإ  ِضْرَْألا َأ  ِیف  اْنلَلَض  اذِإ  اُولاق َأ  «َو 

«. دنرفاک ناشراگدرورپ  ياقل  هب  اهنآ  هکلب  دش ؟ میهاوخ  يا  هزات  شنیرفآ  رد  میدش ، دیدپان  نیمز  رد  یتقو  ایآ  دنتفگ : «و 

« َنوُهَمْعَی ْمِِهنایْغُط  ِیف  انَئاِقل  َنوُجْرَی  َنیذَّلا ال  ُرَذَـنَف  : » دومرف ناـشیا  هراـبرد ي  زین  يرگید  ياـج  رد  هک  دـننایغط  لـها  ناـمه  اـهنیا  )
َنُومِرْجُْملا ِذِإ  يرَت  َْول  َو  : » دنک یم  نایب  ترخآ  رد  ار  نانآ  لاح  هدجس ، هروس ي  تایآ  همادا ي  رد  ادخ  سپس  ((. 11/209/ سنوی )

هک یماگنه  يدید  یم  رگا  و  (: » 12/416/ هدجس « ) َنُوِنقُوم اَّنِإ  ًاِحلاص  ْلَمْعَن  انْعِجْراَف  انْعِمَس  انْرَْصبَأ َو  انَّبَر  ْمِهِّبَر  َْدنِع  ْمِهِـسُؤُر  اوُسِکان 
راک ات  نادرگزاب  ار  ام  سپ  میدینش ، میدید و  اراگدرورپ ، دنیوگ :] یم   ] هدنکفا ریز  هب  ار  اهرس  ناشراگدرورپ  هاگـشیپ  رد  نامرجم 

دنونشب و دننیبب و  ایند  نیمه  رد  ات  داد  لد  شوگ و  مشچ و  ایند  رد  ار  ناشیا  ادخ  میا .» هدیـسر  نیقی  هب  ام  کنیا  هک  مینک ، هتـسیاش 
! دننک نیقی 

: دندراذگ توغاط  رایتخا  رد  ار  دوخ  داؤف  شوگ و  مشچ و  توغاط ، هب  عوجر  اب  نایغاط 

(113/142/ ماعنا « ) ِهَرِخْآلِاب َنُونِمُْؤی  َنیذَّلا ال  ُهَِدْئفَأ  ِْهَیلِإ  یغْصَِتل  «َو 

( مالسلا مهیلع  ترتع  نآرق و  ياهیگژیو   ) نیلقثلا www.Ghaemiyeh.comصیاصخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 513زکرم  هحفص 237 

http://www.ghaemiyeh.com


«. دوش لیام  لطاب ]  ] راتفگ نآ  هب  دنرادن  نامیا  ترخآ  هب  هک  یناسک  بولق  هکنیا  يارب  «و 

توغاط ياعّدا  نیا  هک  یسک  اذل  تسوا ، ياعّدا  نیا  شریذپ  هب  توغاط  شتـسرپ  تسا ، تیاده  تمکح و  ملع و  یعّدم  توغاط ،
.دیتسرپ ار  توغاط  عقاو  رد  داهن  توغاط  رایتخا  رد  ار  شلد  شوگ و  مشچ و  تفریذپ و  ار 

ْنَع ُقِطاَّنلا  َناَک  ْنِإ  َهَّللا َو  َدَـبَع  ْدَـقَف  َّلَج  َّزَع َو  ِهَّللا  ِنَع  ُقِطاَّنلا  َناَـک  ْنِإَـف  ُهَدَـبَع ؛ ْدَـقَف  ٍقِطاـَن  َیلِإ  یَغْـصَأ  ْنَم  (: » ص  ) ِهَّللا َلوُسَر  َلاَـق 
« . َسِیْلبِإ َدَبَع  ْدَقَف  َسِیْلبِإ 

زا وگنخـس  نآ  رگا  تسا ؛ هدرک  تداـبع  ار  وا  دـهد  ارف  شوگ  ییوگنخـس  هب  سک  ره  دـندومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
.تسا هدرک  تدابع  ار  سیلبا  دیوگ  نخس  سیلبا  بناج  زا  رگا  و  هدرک ، تدابع  ار  ادخ  وا  دیوگ  نخس  ادخ  بناج 

رب انب  راچان  دشابن  ادخ  مالک  رب  انب  شنخس  یسک  رگا  هتفگ و  ار  ادخ  نخس  عقاو  رد  دشاب  ادخ  مالک  ساسا  رب  شنخـس  یـسک  رگا 
نخـس شریذپ  .دننک  یم  اقلا  رگیدکی  هب  سنا  ّنج و  نیطایـش  هک  تسا  لوقلا » فرخز   » نامه نیا  تفگ و  دـهاوخ  نخـس  شلهج 

.ناطیش شتسرپ  مّود ، نخس  شریذپ  و  تسادخ ، شتسرپ  لّوا ،

داؤف مشچ و  شوگ و  هکنیا  زا  دندرک  بانتجا  ناشیا  هک  تسا  نیا  شیانعم  دندرک » يرود  توغاط  شتسرپ  زا   » بابلالا اولوا  هکنیا 
ناسکی دـنناد  یمن  هک  نانآ  اب  دـنناد  یم  هک  نانآ  : » هک دـندوب  نیا  رّکذـتم  نانآ  اریز  دـنراذگب ، لهاج  توغاـط  راـیتخا  رد  ار  دوخ 

.دندرک يریگ  هرانک  توغاط  زا  هک  دش  نیا  ناشیا  دوجو  رد  رّکذت  نیا  ياضتقا  و  (، 9/459/ رمز كر : « ) دنتسین

: هداد رارق  مه  مزالم  ار  شیوخ  هب  نامیا  توغاط و  هب  رفک  ادخ 

(256/42/ هرقب « ) اَهل َماصِْفنا  یْقثُْولا َال  ِهَوْرُْعلِاب  َکَسْمَتسا  دقف  ِهَّللِاب  ْنِمُْؤی  ِتوُغاَّطلِاب َو  ْرُفْکَی  ْنَمَف  »

دهاوـخن زگره  هک  تسا  هتخیوآ  تسد  زیواتـسد  نیرت  مکحم  هب  اـنیقی  دروآ ، ناـمیا  ادـخ  هب  دزرو و  رفک  توغاـط  هب  هک  ره  سپ  »
«. تسسگ

ُْمْتنُک ْنِإ  ِلوُسَّرلا  ِهَّللا َو  َیلِإ  ُهوُّدُرَف  ْیَـش ٍء  یف  ُْمتْعَزاـنَت  ْنِإَـف  ْمُْکنِم  ِْرمَأـْلا  ِیلوُأ  َلوُسَّرلا َو  اوُعیطَأ  َهَّللا َو  اوـُعیطَأ  اوـُنَمآ  َنیذَّلا  اَـهُّیَأ  اـی  »
َِکْلبَق ْنِم  َلِْزنُأ  ام  َْکَیلِإ َو  َلِْزنُأ  اِمب  اُونَمآ  ْمُهَّنَأ  َنوُمُعْزَی  َنیذَّلا  َیلِإ  َرَت  َْمل  َأ  ًالیوْأَت ، ُنَسْحَأ  ٌْریَخ َو  َِکلذ  ِرِخآـْلا  ِمْوَْیلا  ِهَّللاـِب َو  َنُونِمُْؤت 

/59 و 60/87 و 88) ءاسن « ) ًادیَعب ًالالَض  ْمُهَّلُِضی  ْنَأ  ُناْطیَّشلا  ُدیُری  ِِهب َو  اوُرُفْکَی  ْنَأ  اوُِرمُأ  ْدَق  ِتوُغاَّطلا َو  َیلِإ  اوُمَکاحَتَی  ْنَأ  َنوُدیُری 

رد هاگره  سپ  .دـیرب  نامرف  دنتـسه  امـش  زا  هک  ینارادراک  ربمایپ و  زا  دـینک و  تعاطا  ار  ادـخ  دـیا ، هدروآ  نامیا  هک  یناـسک  يا  »
رت لیوأت  وکین  رتهب و  نیا  هک  دیراد ، نامیا  نیـسپاو  زور  ادخ و  هب  رگا  دیهد  عاجرا  ربمایپ  ادـخ و  هب  ار  نآ  دـیدرک  فالتخا  يزیچ 
یم دـنراد ؟ نامیا  هتـشگ  لزاـن  وت  زا  شیپ  هچنآ  هدـش و  لزاـن  وت  يوس  هب  هچنآ  هب  دـنرادنپ  یم  هک  ار  یناـسک  يدـیدن  اـیآ  .تسا 

هب ار  اهنآ  دـهاوخ  یم  ناطیـش  یلو  دـنوش ! رفاـک  نآ  هب  هک  دـنا  هتفاـی  روتـسد  هکنآ  لاـح  دـنرب ، توغاـط  شیپ  ار  يرواد  دـنهاوخ 
«. دزادنا رد  يرود  یهارمگ 
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ادخ و هب  عازن  دراوم  ّدر  رمالا و  یلوا  لوسر و  ادخ و  زا  تعاطا  : » هدش دزشوگ  ناشیا  هب  نانمؤم  هفیظو ي  ادتبا  قوف ، هیآ ي  ود  رد 
کی زا  لوسر  زا  تعاطا  ناشیا و  تعاطا  نوچ  اّما  دـشن ، هدرب  رمألا  یلوا  زا  یمان  عزانت ، دراوم  ّدر  رد  هیآ  نیا  رد  هچ  رگا  لوسر ،»

رد تّما  عزاـنت  هکنآ  رگم  تسا ، لوـسر  هب  ّدر  نـیع  ناـشیا  هـب  ّدر  اذـل  درک - رما  نادـب  اوـُعیِطَأ »  » کـی اـب  ورنیا  زا  و  تـسا -  خـنس 
یلوا هب  روما  ّدر  هکنیا  دّیؤم  .دش  دهاوخ  هدیچرب  عزانت  نیا  لوسر ، ادخ و  هب  عزانت  دروم  ّدر  اب  هک  دـشاب  رمألا  یلوا  دوخ  صوصخ 

: تسا هیآ  نیا  تسادخ  لوسر  هب  ّدر  نیع  رمألا 

(83/91/ ءاسن « ) ْمُْهنِم ُهَنوُِطْبنَتْسَی  َنیذَّلا  ُهَِملََعل  ْمُْهنِم  ِْرمَْألا  ِیلوُأ  یلِإ  ِلوُسَّرلا َو  َیلِإ  ُهوُّدَر  َْول  «َو 

«. دنتسناد یم  ار  نآ  دننک  یم  طابنتسا  ار  نآ  هک  ناشیا  زا  یناسک  اعطق  دنداد  یم  عاجرا  ناشرمألا  یلوا  لوسر و  هب  ار  نآ  رگا  »

لآ دوـصقم ، «: » ِنآْرُْقلا َنِم  َنوُِطْبنَتْـسَی  َنیِذَّلا  ُمُه  َو  ص )  ) ٍدَّمَُحم َلآ  ِینْعَی  : » دـندومرف هیآ  نیا  هراـبرد ي  مالـسلا » هیلع   » اـضر ماـما 
«. دننک یم  طابنتسا  نآرق  زا  هک  دنناشیا  و  ص ،)  ) دندّمحم

ادـخ مکح  ساسا  رب  ناشیا  تسا و  ناشیا  دزن  نآرق  ملع  هک  تسور  نآ  زا  درک  عوجر  رمألا  یلوا  هب  روما  ماکحا  رد  یتسیاـب  هکنیا 
اذـل دـنار ، یم  مکح  هنـالهاج  توغاـط ، هک  تسا  نیا  يارب  درک  عوـجر  توغاـط  هب  دـیابن  هـکنیا  و  دـننک ، یم  مـکح  شباـتک  رد 

ار یناسک  لاح  نانمؤم ، هفیظو ي  رکذ  زا  سپ  ادـخ  /59 و 60 ،) ءاسن  ) قوف هیآ ي  ود  رد  .دـشک  یم  یهارمگ  ههاریب و  هب  شمکح 
، توغاط هب  مکح  عاجرا  اب  اّما  دنا  یهلا  نالوسر  رگید  ياه  باتک  وا و  باتک  ادخ و  لوسر  هب  نامیا  یعّدم  هچ  رگا  هک  هدرک  نایب 

َلِْزنُأ ام  َْکَیلِإ َو  َلِْزنُأ  اِمب  اُونَمآ  ْمُهَّنَأ  َنوُمُعْزَی  َنیذَّلا  : » دـیامرف یم  نانآ  هرابرد ي  ادـخ  .دنتـشگ  یهارمگ  راچد  رود و  هب  ناـمیا  زا 
روما رد  ادخ  مکح  .دناد  یم  یهلا  ياه  باتک  رگید  نآرق و  هب  نتشادن  نامیا  ار  نانآ  لکشم  نایب ، نیا  اب  و  (، 60/ ءاسن « ) َِکْلبَق ْنِم 

، نمؤم هک  تسنیا  یقیقح  نامیا  همزال ي  هکلب  تسین ، اعّدا  ضحم  ادـخ  ياه  باتک  هب  نامیا  هدـمآ ؛ ادـخ  ياه  باتک  رد  فلتخم ،
: دنک مکح  نآ  ساسا  رب  دناوت  یم  هک  یسک  زا  ای  دوش  ایوج  شراگدرورپ  باتک  زا  اهنت  ار  روما  مامت  مکح 

« ًامیلْـسَت اوُمِّلَُـسی  َْتیَـضَق َو  اَّمِم  ًاـجَرَح  ْمِهـِـسُْفنَأ  یف  اوُدِـجَی  ـال  َّمـُث  ْمُـهَْنَیب  َرَجـَـش  اَـمِیف  َكوُـمِّکَُحی  یَّتَـح  َنوـُنِمُْؤی  ـال  َکِّبَر  ـالَف َو  »
(65/88/ ءاسن )

زا ناشلد  رد  هاگ  نآ  دننک و  رواد  ار  وت  دنراد  هک  یفالتخا  رد  هک  نیا  رگم  دـنروآ  یمن  نامیا  دـنگوس ، تراگدرورپ  هب  هن ، سپ  » 
«. دنوش میلست  ارچ  نوچ و  یب  دنباین و  یلالم  يا  هدرک  هک  یمکح 

رفاک و دـننک  یمن  مکح  ادـخ  باتک  ساسا  رب  هک  ار  یناـسک  44 و 45 و 47/ص115 و 116 )  ) تایآ رد  هدـئام  هروس ي  رد  ادـخ 
: هدناوخ قساف  ملاظ و 

« َنوُِرفاْکلا ُمُه  َِکئلوُأَف  ُهَّللا  َلَْزنَأ  اِمب  ْمُکْحَی  َْمل  ْنَم  «َو 

« َنوُِملاَّظلا ُمُه  َِکئلوُأَف  ُهَّللا  َلَْزنَأ  اِمب  ْمُکْحَی  َْمل  ْنَم  «َو 

« َنوُقِساْفلا ُمُه  َِکئلوُأَف  ُهَّللا  َلَْزنَأ  اِمب  ْمُکْحَی  َْمل  ْنَم  «َو 
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ساسا رب  مرکا  ربمایپ  زا  شیپ  ادـخ  ناربمایپ  هدـمآ و  لـیجنا  تاروت و  رد  ادـخ  مکح  هک  هتفگ  نینچ  43 و 44 و 47 )  ) تاـیآ رد  و 
: دیامرف یم  ایبنا  متاخ  هب  48 و 49 )  ) هیآ ي رد  سپس  و  دندرک ، یم  مکح  تاروت 

« ْمُهَءاوْهَأ ِْعبَّتَت  ُهَّللا َو ال  َلَْزنَأ  اِمب  ْمُهَْنَیب  ْمُکْحا  »

«. نکم يوریپ  ناشیاه  سوه  زا  نک و  مکح  هدرک  لزان  ادخ  هچنآ  قباطم  اهنآ  نایم  «و 

: دیامرف یم  هیآ ي 50  رد  سپس 

« َنُوِنقُوی ٍمْوَِقل  ًامْکُح  ِهَّللا  َنِم  ُنَسْحَأ  ْنَم  َنوُْغبَی َو  ِهَِّیلِهاْجلا  َمْکُحَف  «َأ 

»؟ تسا رتهب  ادخ  مکح  زا  یسک  هچ  مکح  دنراد ، نیقی  هک  یموق  يارب  و  دنا ؟ تیلهاج  مکح  ناهاوخ  اهنآ  ایآ  »

: دیامرف یم  دعب  هیآ ي  رد  هلصافالب  .تسا  تیلهاج  مکح  دشابن  ادخ  باتک  ساسا  رب  هک  یمکح  ره  دوش  یم  مولعم 

َمْوَْقلا يِدـْهَی  َهَّللا ال  َّنِإ  ْمُْهنِم  ُهَّنِإَف  ْمُْکنِم  ْمُهَّلَوَتَی  ْنَم  ٍضَْعب َو  ُءاِیلْوَأ  ْمُهُـضَْعب  َءاِیلْوَأ  يراصَّنلا  َدوُهَْیلا َو  اوُذِـخَّتَت  اُونَمآ ال  َنیذَّلا  اَهُّیَأ  ای  »
(51/117/ هدئام « ) َنیِملاَّظلا

تیالو ياریذـپ  امـش  زا  هک  ره  و  دـنرگیدکی ، ءایلوا  اهنآ  دـیریگم ، دوخ  ءایلوا  ار  اراصن  دوهی و  دـیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  »
«. دنک یمن  تیاده  ار  ناملاظ  دنوادخ  انامه  .تساهنآ  زا  دوش  اهنآ 

رب انب  ناشیا  هکنآ  لاـح  و  روما ، ماـکحا  رد  تسا  ناـشیا  هب  عوجر  ینعم  هب  اراـصن  دوهی و  نتفرگ  ءاـیلوا  تاـیآ ، قایـس  هب  هّجوت  اـب 
هب هک  یـسک  تسا  دّدعتم  اه  سوه  اوه و  نوچ  اذل  دننار ، یم  مکح  ناشاه  سوه  اهاوه و  رب  انب  هکلب  دننک ، یمن  مکح  ادخ  باتک 

: دومرف نانمؤم  هب  باطخ  لباقم ، رد  و  ّیلو ، اب  مکح و  اب  هن  دراد  راک  رس و  ءایلوا  اب  اه و  مکح  اب  دنک  یم  عوجر  نانآ 

(55/117/ هدئام « ) َنوُعِکار ْمُه  َهاکَّزلا َو  َنُوتُْؤی  َهالَّصلا َو  َنوُمیُقی  َنیذَّلا  اُونَمآ  َنیذَّلا  ُُهلوُسَر َو  ُهَّللا َو  ُمُکُِّیلَو  امَّنِإ  »

یم تاکز  عوکر  لاح  رد  دنراد و  یم  اپرب  ار  زامن  هک  اهنامه  دـنا  هدروآ  نامیا  هک  یناسک  تسوا و  لوسر  ادـخ و  اهنت  امـش  ّیلو  »
«. دنهد

ادخ و مکح  اب  دننک  یم  عوجر  ناشیا  هب  هک  یناسک  دننک ، یم  مکح  ادخ  باتک  ساسا  رب  ترضح  نآ  تیبلها  ادخ و  لوسر  نوچ 
.تسادخ تیالو  مکح و  نامه  مالسلا » مهیلع   » تیبلها ادخ و  لوسر  تیالو  مکح و  دنراد ، راک  رس و  وا  تیالو  اب 

دش و ّتتشتم  ُهَّنِإَف ،» : » تفر یم  ریبعت  درفم  ریمض  اب  نآ  زا  هک  شدوجو  هناگی  تفریذپ ، ار  اراصن  دوهی و  تیالو  مکح و  هک  یـسک 
، تفریذپ ار  تیبلها  لوسر و  ادخ و  تیالو  هک  یـسک  اّما  ْمُْهنِم ،» : » دوش یم  ریبعت  نانآ  زا  عمج  ریمـض  اب  هک  يا  هّدع  هب  دـش  ّقلعتم 

: تسین یبزح  دّدعت  تسادخ و  بزح  زا  نخس  اهنت  اجنآ  دش ، ادخ  بزح  زا  و  ار ، هناگی  يادخ  رم  دش  هناگی 
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(56/ هدئام  ) َنُوِبلاْغلا ُمُه  ِهَّللا  َبْزِح  َّنِإَف  اُونَمآ  َنیذَّلا  َُهلوُسَر َو  َهَّللا َو  َّلَوَتَی  ْنَم  «َو 

«. دنزوریپ ادخ  بزح  انامه  سپ  دریذپب  دنا  هدروآ  نامیا  هک  ار  یناسک  وا و  لوسر  ادخ و  تیالو  هک  ره  «و 

: هک دیامن  یم  يور  ینآرق  لَثَم  نیا  اجنیا  و 

« َنوُـمَْلعَی ـال  ْمُهُرَثْـکَأ  ْلـَب  ِهَِّلل  ُدْـمَْحلا  ًـالَثَم  ِنایِوَتْـسَی  ْلَـه  ٍلُـجَِرل  ًامَلَـس  ًـالُجَر  َنوُسِکاـشَتُم َو  ُءاکَرُـش  ِهـیف  ًـالُجَر  ًـالَثَم  ُهَّللا  َبَرـَـض  »
(29/461/ رمز )

لثم رد  ود  نیا  ایآ  .تسا  رفن  کی  میلـست  اهنت  هک  يدرم  تسا و  راگزاسان  وخدب و  یناکیرـش  كولمم  هک  هدز  لثم  ار  يدرم  ادخ  »
«. دنناد یمن  ناشرتشیب  یلو  تسادخ ، صوصخم  دمح  دنناسکی ؟

هیآ ي دـنچ  هب  هّجوت  اب  (، 51/ هدـئام « ) َنیِملاَّظلا َمْوَْقلا  يِدـْهَی  َهَّللا ال  َّنِإ  : » دومرف اراصن  دوهی و  تیالو  ناگدـنریذپ  هرابرد ي  هکنیا 
ارچ هک  دوش  یم  نشور  (، 45/ هدـئام « ) َنوُِملاَّظلا ُمُه  َِکئلوُأَف  ُهَّللا  َلَْزنَأ  اِمب  ْمُکْحَی  َْمل  ْنَم  َو  : » درک یفّرعم  ار  ناملاظ  نآ  رد  هک  لبق 

.روما نآ  رد  تسوا  مکح  نامه  فلتخم ، روما  رد  ادخ  تیاده  نوچ  دندش ؛ مورحم  یهلا  تیاده  زا  نانآ 

: دیامرف یم  باتک  لها  هب  باطخ  دعب  تایآ  رد 

(59/ هدئام « ) َنوُقِساف ْمُکَرَثْکَأ  َّنَأ  ُْلبَق َو  ْنِم  َلِْزنُأ  ام  اْنَیلِإ َو  َلِْزنُأ  ام  ِهَّللِاب َو  اَّنَمآ  ْنَأ  َّالِإ  اَّنِم  َنوُمِْقنَت  ْلَه  ِباتِْکلا  َلْهَأ  ای  ُْلق  »

زا شیپ  هچنآ  هدـش و  لزان  ام  رب  هچنآ  هب  هناگی و  يادـخ  هب  ام  هک  تسا  نیا  زج  دـیریگ ؟ یم  هدرخ  ام  رب  ایآ  باتک ، لها  يا  وگب : »
«. دیقساف امش  رتشیب  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  نیا  و  میا ؟ هدروآ  نامیا  هدش  لزان  نیا 

«. َنوُقِساْفلا ُمُه  َِکئلوُأَف  ُهَّللا  َلَْزنَأ  اِمب  ْمُکْحَی  َْمل  ْنَم  َو  : » درک یفّرعم  ( 47/ هدئام  ) لبق تایآ  رد  زین  ار  قساف 

دش و ّتلع  رب  دیزم  تاخ ، ربمایپ  رب  نآرق  لوزن  دـنتفر ، یمن  دوب  هدـش  لزان  ناشدوخ  رب  هک  ادـخ  مکح  راب  ریز  نایغط ، رطاخب  اهنآ 
: دیشخب تّدش  ار  ناشیا  ضرم 

/64 و 68/118 و 119) هدئام « ) ًاْرفُک ًانایْغُط َو  َکِّبَر  ْنِم  َْکَیلِإ  َلِْزنُأ  ام  ْمُْهنِم  ًاریثَک  َّنَدیزََیل  «َو 

«. دیازفا یم  نانآ  زا  يرایسب  نایغط  رفک و  رب  نامگ  یب  هدش ، لزان  وت  رب  تراگدرورپ  بناج  زا  هچنآ  «و 

: تسوا سفن  ناسنا  دوجو  رد  نایغط  هاگتساوخ  زکرم و 

َثَعَْبنا ِذِإ  اهاْوغَِطب ، ُدوُمَث  َْتبَّذَـک  اهاَّسَد ، ْنَم  َباـخ  ْدَـق  َو  اـهاَّکَز ، ْنَم  َحَْـلفَأ  ْدَـق  اـهاْوقَت ، اـهَروُُجف َو  اـهَمَْهلَأَف  اـهاَّوَس ، اـم  ٍسْفَن َو  «َو 
یلا 14/595)  7/ سمش « ) ُهُوبَّذَکَف اهایْقُس ، ِهَّللا َو  َهَقان  ِهَّللا  ُلوُسَر  ْمَُهل  َلاقَف  اهاقْشَأ ،

درک هیکزت  ار  دوخ  هک  ره  کـش  یب  .درک  ماـهلا  يو  هب  ار  اوـقت  روـجف و  سپ  .داد  ناـماس  ار  وا  هکنآ  یمدآ و  سفن  هب  دـنگوس  «و 
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نیرت یقـش  هک  هاگنآ  .دندرک  بیذکت  سفن ، نایغط  يور  زا  دومث  .تشگ  مورحم  دولایب ، ار  دوخ  هکنآ  نامگ  یب  .دـش و  راگتـسر 
«. دندومن بیذکت  ار  وا  سپ  .دیراذگ  شندروخ  بآ  اب  ار  ادخ  هقان  تفگ  اهنآ  هب  ادخ  ربمایپ  سپ  .تساخاپ  هب  اهنآ 

؛ شیوخ زرم  ّدح و  زا  تسا  نآ  زواجت  سفن ، نایغط 

َلْهَج َال  «، » ُهَرْدَق َلَهْجَی  ْنَأ  اًلْهَج  ِءْرَْملِاب  یَفَک  «، » ُهَرْوَط َّدَعَتَی  َْمل  ُهَرْدَق َو  َفَرَع  ًأَْرما  ُهَّللا  َمِحَر  «: » مالـسلا هیلع   » نینمؤملا ریما  انالوم  لاق 
اَم «، » ُهَرْدَق ْفِْرعَی  َْمل  ْنَم  َکَلَه  «، » ُهَرْوَط يَّدَعَت ]  ] اَدَع ُهَرْدَـق  َلِهَج  ْنَم  «، » ٍرْدَـق َّلُک  َلِهَج  ُهَرْدَـق  َلِهَج  ْنَم  «، » ِرْدَْـقلا يِّدَـعَت  ْنِم  ُمَظْعَأ 

« . ُهَرْدَق ُهَّدَح َو  ُزَواَجَتَی  ْنَِمل  َلْقَع  َال  «، » ُهَرْوَط اَدَع  ْنَم  َلَقَع  اَم  «، » ُهَرْدَق َفَرَع  ْنَم  َکَلَه 

 . ِلْهَْجلا َنِم  ٌلاَقِع  ُلْقَْعلاَف  ْتَراَح  ْلَقُْعت  َْمل  ْنِإَف  ِّباَوَّدلا  ِثَبْخَأ  ُْلثِم  َسْفَّنلا  ِلْهَْجلا َو  َنِم  ٌلاَقِع  َلْقَْعلا  َّنِإ  ص )  ) ِهَّللا ُلوُسَر  َلاَق  َو 

رگا هک  دشاب  ناگدنبنج  نیرتدیلپ  نوچمه  سفن  و  ینادان ، رب  تسا  يدنب  لقع ، انامه  دندومرف : هلآ » هیلع و  هللا  یلـص   » ادـخ لوسر 
.تسا ینادان  دنبیاپ  لقع ، سپ  دوش ، راه  دشابن  شدنبیاپ 

تـسا نیمه  وا  لاح  دشکن  شدنب  رد  لقع ، دنبیاپ  هب  دراذگاو و  دوخ  لاح  هب  تسا  ناگدنبنج  نیرتدـیلپ  هک  ار  شـسفن  هک  یـسک 
: تسا هدش  نایب  هیآ  ود  نیا  رد  هک 

(22/179/ لافنا « ) َنُولِقْعَی َنیذَّلا ال  ُمُْکْبلا  ُّمُّصلا  ِهَّللا  َْدنِع  ِّباَوَّدلا  َّرَش  َّنِإ  »

«. دننک یمن  لّقعت  هک  دنتسه  یگنگ  نایاونشان  دنوادخ ، دزن  ناگدنبنج  نیرتدب  انامه  »

(55/184/ لافنا « ) َنُونِمُْؤی ْمُهَف ال  اوُرَفَک  َنیذَّلا  ِهَّللا  َْدنِع  ِّباَوَّدلا  َّرَش  َّنِإ  »

«. دنروآ یمن  نامیا  اهنآ  سپ  دندش  رفاک  هک  دنتسه  یناسک  ادخ  دزن  ناگدنبنج  نیرتدب  انامه  »

؟ دنک زواجت  نآ  زا  دیابن  هک  تساجک  تسیچ و  سفن  هزادنا ي  ّدق و  زرم و  ّدح و 

: هدومرف نایب  نآرق  رد  یلاعت  يادخ  هک  تسا  نامه 

(15/436/ رطاف « ) ُدیمَْحلا ُِّینَْغلا  َوُه  ُهَّللا  ِهَّللا َو  َیلِإ  ُءارَقُْفلا  ُُمْتنَأ  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  ای  »

«. تسا هدوتس  زاین و  یب  هک  تسادخ  و  دیدنمزاین ، ادخ  هب  امش  مدرم ، يا  »

دناد و یم  ادـخ  (: » 19/351/ رون ، 74/275/ لحن ، 66/58/ نارمع لآ  34 و 37 ، /216 و 232 / هرقب « ) َنوُـمَْلعَت ـال  ُْمْتنَأ  ُمَْلعَی َو  ُهَّللا  «َو 
«. دیناد یمن  امش 

یم ار  زیچ  همه  ادخ  هک  تفریذپ  دش و  انـشآ  دراد  وا  تقلخ  تاذ و  رد  هشیر  هک  ّقح  ترـضح  هب  تبـسن  شیوخ  رقف  اب  هدنب  یتقو 
رد هکلب  درک ، دـهاوخن  نایغط  وا  ياه  تّجح  ناگداتـسرف و  لـباقم  رد  وا  رـضحم  رد  رگید  دـناد ، یمن  چـیه  ریقف ، هدـنب ي  دـناد و 
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َفَرَع ْنَم  «: » مالـسلا هیلع   » انالوم لاق  ورنیا  زا  دوش ، یم  انـشآ  قیاقح  اب  ناشیا  طّسوت  دهن و  یم  نیمز  رب  بدا  يوناز  ناشیا  هاگـشیپ 
«. تفای هار  یملع  تفرعم و  ره  تیاهن  هب  تخانش  ار  نتشیوخ  سک  ره  « : » ٍْملِع ٍهَفِْرعَم َو  ِّلُک  ِهَیاَغ  َیلِإ  یَهَْتنا  ِدَقَف  ُهَسْفَن 

ماما زا  هک  یتیاور  رد  هک  تسا  هّجوت  بلاج  .تسا  نایغط  ره  لصا  هشیر و  یملع ، نایغط  دـش ، رکذ  شتایآ  نیا  زا  شیپ  هک  ناـنچ 
رد نایغط  هب  لیوأت  زین  ار  دومث  موق  نایغط  ترضح ، نآ  هدش ، لقن  سمش  هروس ي  مهدزیس  هیآ ي  هرابرد ي  مالسلا » هیلع   » قداص
« : ُهُوبَّذَـکَف  » ِْملِْعلا یَقَتْـسُم  ُهَدـْنِع  ْيَأ  اهایْقُـس » َو   » ِِهلوُسَر ْنَع  َمِهَف  ِهَّللا َو  ِنَع  َمِهَف  يِذَّلا  ُماَـمِْإلا  ُهَقاَّنلا  دـندومرف : ماـما  یهلا  ملع  لـباقم 

ار وا  سپ   » تسا ملع  روخـشبآ  وا  دزن  ینعی  شندروخ » بآ  و   » تسادـخ لوسر  ادـخ و  بناج  زا  شمهف  هک  تسا  ماما  هقان ، لیوأت 
«. دندرک بیذکت 

دـندرک و یم  بیذـکت  ار  دوه  ترـضح  ناشربمایپ  و  ( 23/505/ فاقحا  ) دـندیزرو یم  لهج  هک  داع  موق  هرابرد ي  یلاـعت  يادـخ 
: دیامرف یم  دندش  التبم  یهلا  باذع  هب  رخآ 

ِهَّللا َو ِتایِآب  َنوُدَحْجَی  اُوناک  ْذِإ  ْیَـش ٍء  ْنِم  ْمُُهتَِدْئفَأ  ْمُهُراْصبَأ َو ال  ْمُهُعْمَـس َو ال  ْمُْهنَع  ینْغَأ  امَف  ًهَِدْئفَأ  ًاراْصبَأ َو  ًاعْمَـس َو  ْمَُهل  اْنلَعَج  »
(26/505/ فاقحا « ) َنُؤِزْهَتْسَی ِِهب  اُوناک  ام  ْمِِهب  َقاح 

ناشناگدید و هن  شوگ و  هن  دندرک  راکنا  ار  یهلا  تایآ  نوچ  یلو  میدوب ، هداد  رارق  ییاه  لد  اه و  هدید  شـشوگ و  نانآ  يارب  «و 
«. دمآ ناشرس  رب  دندرک  یم  شیازهتسا  هک  نآ  دماین و  ناشراک  هب  هجو  چیه  هب  ناشیاه  لد  هن 

دنیوا ججح  هک  نآ  یقیقح  يراجم  زا  ار  یهلا  حیحـص  ملع  اهرازبا ، نیا  اب  هک  دش  دهاوخ  دنمرهب  شلد  مشچ و  شوگ و  زا  یـسک 
: هک دنک  لاثتما  ار  رما  نیا  دنک و  تفایرد 

(36/285/ ءارسا « ) ًالُؤْسَم ُْهنَع  َناک  َِکئلوُأ  ُّلُک  َداؤُْفلا  َرَصَْبلا َو  َعْمَّسلا َو  َّنِإ  ٌْملِع  ِِهب  ََکل  َْسَیل  ام  ُفْقَت  «َو ال 

«. دش دنهاوخ  عقاو  لاؤس  دروم  اهنآ  همه ي  لد ، مشچ و  شوگ و  انامه  نکم ، يوریپ  يرادن  ملع  نادب  هک  ار  يزیچ  «و 

یِّنِم َناَْـمثُع  َّنِإ  ِرَـصَْبلا َو  َِهلِْزنَِمب  یِّنِم  َرَمُع  َّنِإ  ِعْـمَّسلا َو  َِهلِْزنَِمب  یِّنِم  ٍرَْکب  اـَبَأ  َّنِإ  ص )  ) ِهَّللا ُلوُـسَر  َلاَـق  َلاَـق : ٍِّیلَع �  ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  ِنَع 
ُلوُقَت َُکتْعِمَـس  َِتبَأ ، اَی  َُهل : ُْتلُقَف  ُناَْمثُع ، ُرَمُع َو  ٍرَْکب َو  ُوبَأ  َنِینِمْؤُْملا َو  ُریِمَأ  ُهَْدنِع  ِْهَیلِإ َو  ُْتلَخَد  ِدَْغلا  َنِم  َناَک  اَّمَلَف  َلاَق  ِداَؤُْفلا  َِهلِْزنَِمب 
َراَشَأ اَذَه َو  یِّیِصَو  ْنَع  نَُولَأُْسیَس  ُداَؤُْفلا َو  ُرَصَْبلا َو  ُعْمَّسلا َو  ُمُه  َلاَقَف : ْمِْهَیلِإ  َراَشَأ  َُّمث  ْمَعَن ، َلاَقَف : َوُه ؟ اَمَف  ًالْوَق ، ِءَالُؤَه  َِکباَحْـصَأ  ِیف 

ِهَّزِع َو  َلاَق : َُّمث  ًالُؤْسَم ،» ُْهنَع  َناک  َِکئلوُأ  ُّلُک  َداؤُْفلا  َرَـصَْبلا َو  َعْمَّسلا َو  َّنِإ  : » ُلوُقَی َّلَج  َّزَع َو  َهَّللا  َّنِإ  َلاَق : َُّمث  ٍِبلاَط ، ِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَع  َیلِإ 
« َنوـُلُؤْسَم ْمُـهَّنِإ  ْمُهوـُِفق  َو  : » َّلَـج َّزَع َو  ِهَّللا  ُلْوَـق  َکـِلَذ  َو  ِِهتَیاــَلَو ، ْنَـع  َنُولُوئـْـسَم  هَماـَـیِْقلا َو  َمْوَـی  َنوـُفُوقْوََمل  ِیتَّمُأ  َعـیِمَج  َّنِإ  یِّبَر 

( . 24/446/ تاّفاص )

تسا و شوگ  نوچمه  نم  هب  تبسن  رکبوبا  انامه  دندومرف : هلآ » هیلع و  هللا  یلص   » ادخ لوسر  دندومرف : مالـسلا » هیلع   » نیـسح ماما 
نآ تمدخ  ادّدـجم  زور  نآ  يادرف  تسا ! داؤف  نوچمه  نم  هب  تبـسن  نامثع  انامه  و  تسا ، مشچ  نوچمه  نم  هب  تبـسن  رمع  انامه 

هرابرد ي زورید  ناج ، ردپ  مدرک : ضرع  .دندوب  اجنآ  زین  نامثع  رمع و  رکبوبا و  و  مالـسلا » هیلع   » نینمؤملا ریما  مدیـسر ، ترـضح 
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مشچ و شوگ و  نانآ  دنتفگ : نینچ  هدرک ، هراشا  نانآ  هب  سپس  هلب ، دندومرف : دوب ؟ هچ  ناتدوصقم  دیدومرف ، یبلطم  ناتباحصا  نیا 
سپس دش ، دنهاوخ  لاؤس  دندرک -  هراشا  مالسلا » هیلع   » بلاط یبا  نب  ّیلع  هب  و  نم -  ّیـصو  صوصخ  رد  يدوز  هب  دنتـسه و  داؤف 
سپـس دـش ،» دـنهاوخ  عقاو  لاؤس  دروم  اـهنآ  همه ي  لد ، مشچ و  شوـگ و  اـنامه  : » دـیامرف یم  لـجوزع  يادـخ  اـنامه  دـندوزفا :

هک تسا  نامه  بلطم ، نیا  و  دننک ، لاؤس  وا  تیالو  زا  دنراد و  هگن  تمایق  رد  ار  متّما  مامت  هک  مراگدرورپ  تّزع  هب  مسق  دندومرف :
«. دش دهاوخ  لاؤس  ناشیا  زا  هک  دیراد ، هگن  ار  نانآ  : » تسا هدمآ  هیآ  نیا  رد 

، دش انعم  تیاور  قایـس  هب  هّجوت  اب  نوچمه ،» دـننم  زا   » هکنیا هب  هن  نوچمه » نم  هب  تبـسن   » هکنیا هب  دـش  همجرت  هلزنمب » یّنم   » هکنیا
یـصو رب  تیالو  رد  دراد و  تیالو  دوخ  هک  يربمایپ  لد  مشچ و  شوگ و  زا  تمایق ، زور  رد  هک  تشادـن  اـنعم  دوب  نیا  زج  رگا  هک 

! دوش تساوخزاب  شسرپ و  يو  ّیصو  تیالو  صوصخ  رد  تسه ، زین  وا  ّیلو  دراد و  مّدقت  شا  ّ

ایآ هک  یمّود  صوصخ  رد  نینچمه  و  رک ؟ یشوگ  ای  تسا  تساونش  یـشوگ  ایآ  هک  دندومرفن  اّما  تسا » شوگ  : » دندومرف ار  یلّوا 
يرگید يوس  تمـس و  هب  شلیم  اـی  هداوناـخ  نیا  ییاوه  لـیامتم و  تسا  يداؤف  اـیآ  یمّوس  زین  و  اـنیبان ؟ اـی  تسا  تساـنیب  یمـشچ 

.تفایرد ار  لاؤس  هس  نیا  خساپ  ناوت  یم  ربمایپ  ّیصو  هب  هس  نیا  راتفر  هب  هّجوت  اب  تسا ؟

هداد لد  مشچ و  شوگ و  ار  همه  ادخ  هچ  رگا  .ددرگزاب  هس  نآ  یصخش  تیـصوصخ  توافت  هب  دیاش  هناگ  هس  تاریبعت  توافت  اّما 
ندـید و هار  زا  یخرب  دـنریذپ ، یم  رثا  ندینـش  هار  زا  رتـشیب  یخرب  تسا ؛ فلتخم  دارفا ، رد  اـهنیا  زا  کـی  ره  یـشخب  رثا  نازیم  اـّما 
هب عمـس ، لها  .تسا  مادـک  ره  تیـصوصخ  اب  بسانتم  زین  هتـسد  هس  نیا  کـی  ره  یهارمگ  تیادـه و  .لد  شیارگ  قیرط  زا  یخرب 

یلـصا لماع  .شیوخ  هاوخلد  بوبحم و  اب  ندش  هجاوم  هب  داؤف  لها  و  تازجعم ، ندید  هب  رـصب  لها  دنبای ، یم  هار  توعد ، ندـینش 
ندـیدان هب  رـصب  لها  نایغط  تسا ، ناربمایپ  ياهدومنهر  ندینـشان  هب  عمـس ، لـها  ناـیغط  اـّما  تسا ، ناـیغط  تیادـه ، زا  تیمورحم 

.تسا ّقح  هب  ندرک  تشپ  لطاب و  هب  یگدادلد  هب  داؤف  لها  نایغط  و  ناربمایپ ، هب  نداد  رحس  تبسن  تازجعم و 

ناوت یم  زین  ار  هناگ  هس  بتارم  رد  تیادـه  لامک  رهاظم  امتح  هتـشاد ، دوجو  هناگ  هس  بتارم  رد  ناـیغط  رهاـظم  تّما ، نیا  رد  رگا 
ات دش  ناشیا  ییاوه  دوب  هتفایرد  ترضح  نآ  زا  هک  یفصو  مان و  هب  اّما  دوب  هدینشن  شنخس  هدیدن و  ار  ربمایپ  هکنیا  اب  ناملـس  .تفای 

لّوا شقن  وا  دوجو  رد  ّتبحم  ناشیا ، تیبلها  مرکا و  ربمایپ  اب  وا  طابترا  رد  و  درک ، تاقالم  شبوبحم  اب  راظتنا ، اهلاس  زا  سپ  هکنآ 
هداـعلا قراـخ  يرما  ادـتبا  رد  رذوـبا  .دـندوب  مورحم  نآ  زا  نارگید  هک  تفاـی  هار  یفراـعم  موـلع و  هب  ناـشیا  قـیرط  زا  و  تشاد ، ار 

لـصا تریـصب  رد  تربع ، رّکفت و  هک  دوب  تربع  رّکفت و  لـها  رتشیب  زین  نآ  زا  سپ  و  دـش ، شناـمیا  رب  ثعاـب  نیا  درک و  هدـهاشم 
زا بانتجا  .دوب  تعاط » عمـس و  ، » يو لمع  نابز و  راعـش  زین  نایاپ  ات  تفریذپ و  دینـش و  ار  ربمایپ  نخـس  توعد و  دادـقم  و  تسا ،

ع)  ) تیبلها زا  رت  هتفاـی  تیادـه  ارنآ  نآ و  هب  ناـمیا  توغاـط و  شریذـپ  تسا و  تیادـه  ریذـپان  یئادـج  طرـش  توغاـط ، یگدـنب 
: تسا ندش  هارمگ  بجوم  امتح  امتح و  نتشادنپ ،

اُونَمآ َنیذَّلا  َنِم  يدـْهَأ  ِءـالُؤه  اوُرَفَک  َنیذَِّلل  َنُولوُقَی  ِتوُـغاَّطلا َو  ِْتبِْجلاـِب َو  َنوـُنِمُْؤی  ِباـتِْکلا  َنِم  ًابیـصَن  اوـُتوُأ  َنیذَّلا  َیلِإ  َرَت  َْمل  «َأ 
(51/86/ ءاسن « ) ًالیبَس

: دنیوگ یم  نارفاک  هرابرد  و  دنروآ ، یم  نامیا  توغاط  تبج و  هب  هدش ، هداد  نانآ  هب  باتک  زا  يا  هرهب  هک  ار  یناسک  يدـیدن  ایآ  »
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!« دنرت هتفای  تیاده  دنا ، هدروآ  نامیا  هک  یناسک  زا  اهنآ ،

اما .دننانمؤم  رگتیاده  مه  دنتیاده و  هبترم ي  اهتنم  رد  دوخ  مه  ع ،)  ) يده همئا  نانمؤم ، سأر  رد  دنتیاده و  ریـسم  رد  همه  نانمؤم 
همئا ي رب  ار  ود  نآ  دنیوج و  یم  تیاده  توغاط  تبج و  زا  مورحم ، ناشیا  تیاده  زا  دنرفاک و  ناشیا  تماما  هب  تبسن  هک  یناسک 

! دنهد یم  حیجرت  ع )  ) يده

ِْتبِْجلاـِب َو َنُونِمُْؤی  ِباـتِْکلا  َنِم  ًابیِـصَن  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  َیلِإ  َرَت  َْمل  َأ  : » َیلاَـعَت َكَراَـبَت َو  ِهَّللا  ِلْوَق  ِیف  ٍرَفْعَج �  ِیبَأ  ْنَع  ِِّیلْجِْعلا  ٍدـْیَُرب  ْنَع 
ِءَالُؤَه ِراَّنلا  َیلِإ  ِهاَعُّدـلا  ِلاَلَّضلا َو  ِهَِّمئَِأل  َنُولوُقَی  اًلِیبَس » اُونَمآ  َنیِذَّلا  َنِم  يدـْهَأ  ِءالُؤه  اوُرَفَک  َنیِذَِّلل  َنُولوُقَی  َو   » ٌناَُلف ٌناَُلف َو  ِتوُغاَّطلا »

« . ًاریِصَن َُهل  َدِجَت  ْنَلَف  ُهَّللا  ِنَْعلَی  ْنَم  ُهَّللا َو  ُمُهَنََعل  َنیِذَّلا  َِکئلوُأ   » اًلِیبَس ٍدَّمَُحم  ِلآ  ْنِم  يَدْهَأ 

هداد نانآ  هب  باتک  زا  يا  هرهب  هک  ار  یناسک  يدـیدن  ایآ  : » لاعتم دـنوادخ  شیامرف  نیا  هراـبرد ي  رقاب �  ماما  دیوگ : یلجع  دـیرب 
یم نارفاک  هرابرد  و   » دنتـسه ینالف  ینالف و  توغاط ) تبج و  زا  دوصقم  : ) دـندومرف دـنروآ » یم  نامیا  توغاـط  تبج و  هب  هدـش ،

شتآ يوسب  ناگدننک  توعد  یهارمگ و  نایاوشیپ  هرابرد ي  دـنرت »! هتفای  تیادـه  دـنا ، هدروآ  نامیا  هک  یناسک  زا  اهنآ ، دـنیوگ :
زگره دنک  تنعل  ادخ  ار  هک  ره  هدرک و  ناشتنعل  ادخ  هک  دنا  یناسک  نانآ  ! » دنرت هتفای  تیاده  ص )  ) دمحم لآ  زا  اهنآ  دنیوگ : یم 

«. تفای یهاوخن  وا  يارب  يروای 

ص313. ج1 ، مالسلا ،» هیلع   » اضرلا رابخأ  نویع  ------------- 

تبج زین  ادخ  زج  يدوبعم  ره  هب  تسین ، نآ  رد  يریخ  چیه  هک  تسا  یتسپ  لذر و  تبج ، دـیوگ : هملک  نیا  يانعم  نایب  رد  بغار  . 
.دوش یم  هتفگ 

ص233. مکحلا ، ررغ  فینصت  ص34 . . تاجردلا ، رئاصب  . 

ص15. لوقعلا ، فحت  . 

ص232. مکحلا ، ررغ  فینصت  . 

ص777. تایآلا ، لیوأت  . 

هتکن

ًءازَج : » دومرف هک  نانچ  دراد ، یناوخ  مه  ینوگ و  مه  نانآ  لمع  اـب  دـهد  یم  ناـشیا  لـمع  لاـبق  رد  شناگدـنب  هب  ادـخ  هک  یئازج 
: نانآ نایغط  اب  نایغاط  زا  هتسد  ود  يازج  هنومن  ود  ینوگ  مه  تسا  هّجوت  بلاج  (، 26/582/ أبن « ) ًاقافِو

رت و ملاظ  اـهنآ  دومن ،] كـاله   ] ار حون  موق  اـهنآ  زا  شیپ  و  (: » 52/528/ مجن « ) یَغْطَأ َمَلْظَأ َو  ْمُه  اُوناـک  ْمُهَّنِإ  ُلـْبَق  ْنِم  ٍحُون  َمْوَق  «َو 
«. درک نایغط  بآ  (: » 11/567/ هّقاحلا « ) ُءاْملا یَغَط  : » اهنآ نایغط  رثا  رد  دندوب .» رت  یغاط 
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اوُِکلْهُأَف ُدوُمَث  اَّمَأَف  : » اهنآ نایغط  رثا  رد  و  دندرک .» بیذـکت  سفن ، نایغط  يور  زا  دومث  (: » 11/595/ سمش « ) اهاْوغَِطب ُدوُمَث  َْتبَّذَک  »
«. دندیسر تکاله  هب  رگنایغط  هحیص ي  اب  دومث  اّما  (: » 5/566/ هّقاحلا « ) ِهَیِغاَّطلِاب

نایغط بآ  هک  یتقو  ام  (: » /11 و 12/566 هّقاحلا « ) ٌهَیِعاو ٌنُذُأ  اهَیِعَت  ًهَرِکْذَت َو  ْمَُکل  اهَلَعْجَِنل  ِهَیِراْجلا ، ِیف  ْمُکاْنلَمَح  ُءاْملا  یَغَط  اََّمل  اَّنِإ  »
« ٌهَیِعاو «. » دراد هاگن  ار  نآ  هدـنریگ  ارف  ياـه  شوگ  مینادرگ و  يرّکذـت  امـش  يارب  ار  نآ  اـت  میدومن ، راوس  یتشک  رب  ار  امـش  درک ،

.دیدرگ اریذپ  دیریگب و  سرد  امش  دندشن  ناربمایپ  مولع  ياریذپ  دندرک و  نایغط  اهنآ  رگا  تسا ، نایغط  لباقم  ییانعم 

« ِهَّللا یَلِإ  اوُبانَأ  «َو 

هراشا

: تسا هبانا »  » دندومن نایتا  نادب  دنّقح  ترضح  ناگتفای  تیاده  هک  بابلالا  اولوا  هک  يرگید  طرش 

(27/252/ دعر « ) َبانَأ ْنَم  ِْهَیلِإ  يدْهَی  ُءاشَی َو  ْنَم  ُّلُِضی  َهَّللا  َّنِإ  »

« دنک یم  تیاده  شیوخ  يوس  هب  دنک  هبانا  ار  هک  ره  دنک و  یم  هارمگ  دهاوخب  ار  هک  ره  ادخ  »

(13/484/ يروش « ) ُبیُنی ْنَم  ِْهَیلِإ  يدْهَی  ُءاشَی َو  ْنَم  ِْهَیلِإ  یبَتْجَی  ُهَّللَا  »

« دیامن یم  تیاده  دوخ  يوس  هب  دنک  یم  هبانا  ار  هک  ره  دنیزگ و  یم  رب  دوخ  يوس  هب  دهاوخب  ار  هک  ره  ادخ  »

(. 15/412/ نامقل « ) ََّیلِإ َبانَأ  ْنَم  َلیبَس  ِْعبَّتا  َو  : » دهد یم  روتسد  هبانا  لها  هار  زا  يوریپ  هب  ادخ  دوش  یم  تیاده  بجوم  هبانا  نوچ 

اّما ق/33/519 .)  ) تسا هدمآ  ٍبینُم » ٍْبلَق   » ریبعت نآرق  رد  دنا ؛ هدرک  انعم  یلاعت  ّقح  يوس  هب  دبع  یبلق  تشگزاب  عوجر و  هب  ار  هبانا 
یم یقافّتا  هچ  الوم  هب  دـبع  یبلق  تشگزاب  نیا  رد  رگید  نایب  هب  دراد ؟ یپ  رد  ار  تیادـه  هک  دراد  دوجو  هباـنا  رد  یتیـصوصخ  هچ 

: تفای هر  باوج  هب  ناوت  یم  هیآ  دنچ  نیا  رد  لّمأت  اب  دوش ؟ یم  تیاده  بجوم  هک  دتفا 

(33/408/ مور « ) َنوُکِرُْشی ْمِهِّبَِرب  ْمُْهنِم  ٌقیرَف  اذِإ  ًهَمْحَر  ُْهنِم  ْمُهَقاذَأ  اذِإ  َُّمث  ِْهَیلِإ  َنیبینُم  ْمُهَّبَر  اْوَعَد  ٌّرُض  َساَّنلا  َّسَم  اذِإ  «َو 

هب دـناشچ  اهنآ  هب  یتمحر  دوخ  بناج  زا  هک  هاگنآ  و  دـنناوخ ، یم  هبانا  لاـح  اـب  ار  دوخ  راـگدرورپ  دـسر  یناـیز  ار  مدرم  نوچ  «و 
!« دنزرو یم  كرش  دوخ  راگدرورپ  هب  ناشیا  زا  يا  هتسد  هاگان 

(65/404/ توبکنع « ) َنوُکِرُْشی ْمُه  اذِإ  ِّرَْبلا  َیلِإ  ْمُهاََّجن  اَّمَلَف  َنیِّدلا  َُهل  َنیِصلُْخم  َهَّللا  اُوَعَد  ِْکلُْفلا  ِیف  اُوبِکَر  اذِإَف  »

، دروآ یکـشخ  هب  داد و  ناشتاجن  هک  هاگ  نآ  و  دنناوخ ، یم  نید  رد  صالخا  اب  ار  ادخ  دـنوش ، یم  راوس  یتشک  رب  هک  یماگنه  «و 
« دنزرو یم  كرش  اهنامه  هاگان  هب 
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َهَّللا اُوَعَد   » لداـعم ییاـنعم  تهج  زا  ار  ِْهَیلِإ » َنیبـینُم  ْمُهَّبَر  اْوَعَد   » ناوت یم  قوـف ، هیآ ي  ود  رد  هجیتـن  عوـضوم و  داـّحتا  هب  هّجوـت  اـب 
: تسا هیآ  نیا  عمج ، نیا  دّیؤم  داد ؛ رارق  َنیِّدلا » َُهل  َنیِصلُْخم 

/13 و 14/468) رفاغ « ) َنوُِرفاْکلا َهِرَک  َْول  َنیِّدلا َو  َُهل  َنیِصلُْخم  َهَّللا  اوُعْداَف  ُبیُنی ، ْنَم  َّالِإ  ُرَّکَذَتَی  ام  «َو 

دنچ ره  دـیناوخب ، دـیا  هدرک  صلاخ  وا  يارب  ار  نید  هک  یلاح  رد  ار  ادـخ  سپ  دـنک ؛ یم  هبانا  هک  دوش  یم  رّکذـتم  یـسک  اـهنت  «و 
« دیاین شوخ  ار  نارفاک 

هبانا لها  يارب  امـش  هار  دـنوش  یم  رّکذـتم  هبانا  لها  اهنت  هک  لاح  هک : دـنک  یم  انعم  نیا  هداـفا ي  لّوا ، هیآ ي  رب  مّود  هیآ ي  عیرفت 
.دیناوخب هناصلاخ  نید  اب  ار  ادخ  هک  تسا  نیا  ندش 

: لیذ هیآ ي  زین  و  ( 33  ) مور هروس ي  زا  روکذم  هیآ ي  هب  هجوت  اب 

« ََّیلِإ َبانَأ  ْنَم  َلیبَس  ِْعبَّتا  ًافوُْرعَم َو  اْینُّدـلا  ِیف  امُْهبِحاص  اـمُهْعُِطت َو  ـالَف  ٌْملِع  ِِهب  َکـَل  َْسَیل  اـم  یب  َكِرُْـشت  ْنَأ  یلَع  َكادَـهاج  ْنِإ  «َو 
(15/412/ نامقل )

هب اهنآ  اب  ایند  رد  و  ربم ، ناشنامرف  يراگنا ، نم  کیرش  يرادن  ملع  نادب  هک  ار  يزیچ  وت  هک  دننک  یعس  تنیدلاو )  ) ود نآ  رگا  و  » 
«. دنک یم  هبانا  نم  يوس  هب  هک  نک  يوریپ  ار  یسک  هار  و  نک ، ترشاعم  یکین 

امّلسم دزرو  كرش  یلاعت  ّقح  هب  تبسن  هک  یسک  .كرش  زا  یلاخ  هناصلاخ ي  ِیناوخادخ  ینعی  هبانا  .تسا  كرـش  لباقم  رد  هبانا ،
تـسا نیا  تقیقح  ّقح و  هدرک ، لمع  تقیقح  ّقح و  فالخ  رب  اریز  ٌْملِع ،» ِِهب  ََکل  َْسَیل  ام  ِیب  َكِرُْـشت  : » تسا هداهن  مدـق  لهج  رد 

هک یـسک  .تسا  ملع  قباـطم  تقیقح و  ّقح و  ساـسا  رب  هناـصلاخ ، شتـسرپ  یناوخادـخ و  (. 163/150/ ماعنأ « ) َُهل َکیرَـش  ال  : » هک
همزال ي ملع ، اذل  تسا ، تقیقح  ّقح و  هب  تبـسن  ملع »  » دنمزاین زیچ ، همه  زا  رت  مهم  دتـسرپب  ای  دـناوخب  هناصلاخ  ار  ادـخ  دـهاوخب 

ناسنا هک  دیامن  یم  يور  ینامز  رد  يرارطـضا  هبانا ي  .يرایتخا  هبانا ي  يرارطـضا و  هبانا ي  تسا : هنوگ  ود  هبانا  هتبلا  .تسا  هبانا 
رد ناسنا  تسرپاتکی  ترطف  نامز ، نیا  رد  دـبای ، دوخ  يرای  زا  زجاـع  ار  ادـخ  ریغ  دـیآ و  راـتفرگ  تالکـشم  ثداوح و  ناـفوط  رد 

رگا و  تسا -  يرایتخا  یلمع  هک  ور  نآ  زا  يرایتخا  هبانا ي  اّما  .دنز  یم  رس  وا  زا  هنالـصاخ  یناوخادخ  دنار و  یم  مکح  وا  دوجو 
.درک ذخا  شقلخ  رب  وا  ياه  تّجح  ناگداتسرف و  ادخ و  زا  دیاب  ار  ملع  نیا  و  تسا ، ملع  دنمزاین  تسا -  ترطف  قباطم  هچ 

ْمُِکتَفیخَک ْمُهَنُوفاخَت  ٌءاوَس  ِهیف  ُْمْتنَأَف  ْمُکاْنقَزَر  ام  یف  َءاکَرُـش  ْنِم  ْمُُکناـْمیَأ  ْتَکَلَم  اـم  ْنِم  ْمَُکل  ْلَـه  ْمُکِـسُْفنَأ ، ْنِم  ًـالَثَم  ْمَُکل  َبَرَـض  »
ْنِم ْمَُهل  اـم  ُهَّللا َو  َّلَـضَأ  ْنَم  يدـْهَی  ْنَمَف  ٍْملِع ، ِْریَِغب  ْمُهَئاوْهَأ  اوُمَلَظ  َنیذَّلا  َعَبَّتا  ِلـَب  َنوـُلِقْعَی ، ٍمْوَِـقل  ِتاـیْآلا  ُلِّصَُفن  َِکلذَـک  ْمُکَـسُْفنَأ 

ِساَّنلا ال َرَثْکَأ  َّنِکل  ُمِّیَْقلا َو  ُنیِّدلا  َِکلذ  ِهَّللا  ِْقلَِخل  َلیدـْبَت  اْهیَلَع ال  َساَّنلا  َرَطَف  یتَّلا  ِهَّللا  َتَرِْطف  ًافینَح  ِنیِّدـِلل  َکَهْجَو  ِْمقَأَف  َنیرِـصان ،
ْمِْهیََدل اِمب  ٍبْزِح  ُّلُک  ًاعَیِـش  اُوناک  ْمُهَنید َو  اُوقَّرَف  َنیذَّلا  َنِم  َنیکِرْـشُْملا ، َنِم  اُونوُکَت  َهالَّصلا َو ال  اوُمیقَأ  ُهوُقَّتا َو  ِْهَیلِإ َو  َنیبینُم  َنوُمَْلعَی ،

یلا 32/407)  28/ مور « ) َنوُحِرَف

اهنآ اب  نآ  رد  ات  تسه  یناکیرـش  میا  هدرک  ناتیزور  هک  یلاوما  رد  ناتناگدرب  زا  ایآ  تسا : هدز  یلثم  ناـتدوخ  زا  امـش  يارب  ادـخ  »
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حرـش دنـشیدنا  یم  هک  یمدرم  يارب  ار  دوخ  تایآ  هنوگ  نیا  دیـسرتب ؟ اهنآ  زا  دیراد ، میب  رگیدکی  زا  هک  روط  نامه  دیـشاب و  ربارب 
یـسک هچ  هدرک ، هارمگ  ادـخ  هک  ار  نآ  سپ  .دـندرک  يوریپ  دوخ  ياه  سوه  زا  یـشناد  چـیه  یب  ناگـشیپ ، متـس  هکلب  .میهد  یم 

نآ رب  ار  مدرم  ادـخ  هک  یترطف  روآ ، يور  نییآ  نیا  يوس  هب  هناـیارگ  ّقح  سپ  .تسین  يرواـی  چـیه  ار  اـهنآ  و  دـنک ؟ یم  تیادـه 
وا يوس  هب  هک  یلاـح  رد  .دـنناد  یمن  مدرم  رتشیب  نکیل  تسا و  نیمه  رادـیاپ  نییآ  تسین ، ادـخ  شنیرفآ  رد  يرییغت  تسا ، هتـشرس 

هقرف دـندرک و  هعطق  هعطق  ار  دوخ  نید  هک  اهنآ  زا  دیـشابن ، ناکرـشم  زا  دـینک و  اپرب  ار  زامن  و  دـیراد ، اورپ  وا  زا  دـینک و  یم  هباـنا 
«. دنشوخلد دنراد  دوخ  دزن  هچنادب  يا  هقرف  ره  دندش ، ییاه 

ناکرشم ْمُهَنید .» اُوقَّرَف  : » هک دنا  نینچ  دنا  هبانا  لها  لباقم  رد  هک  ناکرـشم  َنیِّدلا ،» َُهل  َنیـِصلُْخم  َهَّللا  اوُعْداَف   » هک تسا  نیا  هبانا  رگا 
ینعی دـنراد ، دوخ  دزن  هچنآ  هب  اذـل  ٍْملِع ،» ِْریَِغب  ْمُهَئاوْهَأ  اوُمَلَظ  َنیذَّلا  َعَبَّتا  ِلـَب  : » بیـصن یب  ملع  زا  دـنا و  شیوخ  سفن  ياوـه  عباـت 

َو : » هک تسا  ّقح  ترـضح  هک  شندعم  زا  ار  ملع  هک  یناسک  اّما  َنوُحِرَف ؛» ْمِْهیََدل  اِمب  ٍبْزِح  ُّلُک  : » دنداش شیوخ  هنالهاج ي  دیاقع 
امش دناد و  یم  ادخ  (: » 19/351/ رون ، 74/275/ لحن ، 66/58/ نارمع لآ  34 و 37 ، /216 و 232 / هرقب « ) َنوُمَْلعَت ـال  ُْمْتنَأ  ُمَْلعَی َو  ُهَّللا 
داش تسادخ  دزن  هک  یملع  هب  رگید  دننک  تفایرد  دنیوا  زا  سپ  ِّقح  رب  هّمئا ي  ادخ و  لوسر  هک  نآ  يراجم  قیرط  زا  دیناد ،» یمن 

: يرشب هقّرفتم ي  ياهبزح  زا  هن  دوب  دنهاوخ  هللا  بزح  زا  یناسک  نینچ  تسا و  ناشدوخ  دزن  هچنآ  هب  هن  دوب  دنهاوخ 

(56/117/ هدئام « ) َنُوِبلاْغلا ُمُه  ِهَّللا  َبْزِح  َّنِإَف  اُونَمآ  َنیذَّلا  َُهلوُسَر َو  َهَّللا َو  َّلَوَتَی  ْنَم  «َو 

«. دنزوریپ ادخ  بزح  انامه  سپ  دریذپب  دنا  هدروآ  نامیا  هک  ار  یناسک  وا و  لوسر  ادخ و  تیالو  هک  ره  «و 

لوسر ادخ و  تیالو  شریذپ  قیرط  زا  ار  شیوخ  صلاخ  نید  و  دنصلاخ ، نید  ياراد  هک  هبانا -  لها  لباقم  رد  نآرق ، تایآ  رد  اذل 
: دنتفرگ دوخ  ءایلوا  ادخ  ياج  هب  ار  نیطایش  اهتب و  هک  هدش  هتفگ  یناسک  زا  نخس  دنا -  هدش  اراد  تیبلها  و 

َّقَح ًاقیرَف  يَدَه َو  ًاقیرَف  َنوُدوُعَت ، ْمُکَأََدب  امَک  َنیِّدلا  َُهل  َنیِصلُْخم  ُهوُعْدا  ٍدِجْـسَم َو  ِّلُک  َْدنِع  ْمُکَهوُجُو  اوُمیقَأ  ِطْسِْقلِاب َو  یِّبَر  َرَمَأ  ُْلق  »
/29 و 30/153) فارعا « ) َنوُدَتْهُم ْمُهَّنَأ  َنُوبَسْحَی  ِهَّللا َو  ِنوُد  ْنِم  َءاِیلْوَأ  َنیطایَّشلا  اوُذَخَّتا  ُمُهَّنِإ  َُهلالَّضلا ، ُمِْهیَلَع 

نید ندرک  صلاخ  اب  ار  ادـخ  دـیراد و  ارف  ار  دوخ  يور  يدجـسم  ره  دزن  هکنیا  تسا و  هداد  ناـمرف  فاـصنا  هب  مراـگدرورپ  وگب : »
یهارمگ یهورگ  و  هبانا ) لها   ) درک تیاده  ار  یهورگ  .دیدرگ  یم  رب  دروآ  دیدپ  ار  امش  هک  هنوگ  نامه  هبانا .)  ) دیناوخب وا  يارب 

!« دنا هتفای  هر  هک  دنرادنپ  یم  دنتفرگ و  دوخ  ءایلوا  ادخ  ياج  هب  ار  نیطایش  اهنآ  دش ، قّقحم  اهنآ  رب 

َّالِإ ْمُهُدـُبْعَن  ام  َءاِیلْوَأ  ِِهنوُد  ْنِم  اوُذَـخَّتا  َنیذَّلا  ُِصلاْخلا َو  ُنیِّدـلا  ِهَِّلل  الَأ  َنیِّدـلا  َُهل  ًاِصلُْخم  َهَّللا  ِدـُبْعاَف  ِّقَْحلِاب  َباتِْکلا  َْکَیلِإ  اْنلَْزنَأ  اَّنِإ  »
/2 و 3/458) رمز « ) ٌراَّفَک ٌبِذاک  َوُه  ْنَم  يدْهَی  َهَّللا ال  َّنِإ  َنوُِفلَتْخَی  ِهیف  ْمُه  ام  یف  ْمُهَْنَیب  ُمُکْحَی  َهَّللا  َّنِإ  یْفلُز  ِهَّللا  َیلِإ  انُوبِّرَُقِیل 

طبر  ) يا هدرک  صلاخ  وا  يارب  ار  نید  هک  یلاح  رد  نک  یگدـنب  ار  ادـخ  سپ  میدرک ، لزان  وت  يوس  هب  ّقح  هب  ار  باتک  ام  اـنامه  »
شاب هاگآ  دنک .) یم  میسرت  ار  هناصلاخ  تیدوبع  هار  هدش و  لزان  ادخ  ملع  هب  باتک  هک  تسا  نیا  هناصلاخ  شتسرپ  اب  باتک  لوزن 

ادـخ زج  هک  یناسک  و  تسه ،) زین  هبانا  لها  یناوخادـخ  رد  هک  تسا  یتیـصوصخ  صلاـخ ، نید   ) تسادـخ يارب  صلاـخ  نید  هک 
هراب ي رد  دنوادخ  نیقی  هب  دننک ! کیدزن  ادـخ  هب  ار  ام  هکنیا  يارب  زج  مینک  یمن  تدابع  ار  اهنآ  ام  دـنیوگ ]: یم   ] دـنتفرگ یئایلوا 
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یمن تیادـه  تسا  هشیپرفک  زادرپ  غورد  هک  ار  یـسک  نآ  ادـخ  دـیدرت  یب  درک ، دـهاوخ  يرواد  ناشنایم  دـننک  یم  فالتخا  هچنآ 
«. دنک

رب مالـسلا » مهیلع   » هّمئا لوسر و  ادخ و  تیالو  هک : دش  هتفگ  یلا 55 )  44/ هدـئام  ) تایآ هب  هّجوت  اب  توغاط  ثحب  رد  نیا  زا  شیپ 
، هبانا لها  دـنیامرف ؛ یم  مکح  نانمؤم  يارب  ُهللا » َلَْزنأ  اَـم   » ساـسا رب  مالـسلا ،» مهیلع   » هّمئا لوسر و  هک  تسا  نآ  ياـنعم  هب  ناـنمؤم 

سپـس هدش و  هتفگ  یلاعت  يادخ  رد  تیالو  راصحنا  زا  نخـس  ادـتبا  زین  لیذ  هیآ ي  ود  رد  .دـننک  یم  ذـخا  ناشیا  زا  ار  یهلا  مکح 
: دومن هبانا  وا  يوس  هب  اهنت  درک و  لّکوت  دیاب  وا  رب  اهنت  سپ  تسوا ، دزن  یفالتخا  ره  مکح  هکنیا 

َیلِإ ُهُمْکُحَف  ْ ٍء  َیـش نِم  ِهِیف  ُْمتْفَلَتْخا  اَم  َو  ٌریدَق ، ْیَـش ٍء  ِّلُک  یلَع  َوُه  یتْوَْملا َو  ِیُْحی  َوُه  ُِّیلَْولا َو  َوُه  ُهَّللاَف  َءاِیلْوَأ  ِِهنوُد  ْنِم  اوُذَـخَّتا  ِمَأ  »
/9 و10/483) يروش « ) ُبِینُأ ِْهَیلِإ  ُْتلَّکَوَت َو  ِْهیَلَع    ِ ّیبَر ُهَّللا  ُمُِکلَذ  ِهَّللا 

هک تسومه  دنک و  یم  هدنز  ار  ناگدرم  هک  تسوا  و  تسا ، ّیلو  هک  تسادـخ  دـنا ؟ هتفرگ  دوخ  يارب  یناتـسرپرس  وا  ياج  هب  ایآ  »
، تسا نم  راگدرورپ  هک  تسا  اتکی  يادـخ  نیا  .تسادـخ  اب  شمکح  دـیدرک  فالتخا  هچ  ره  هرابرد ي  .تساـناوت و  يزیچ  ره  رب 

«. منک یم  هبانا  وا  يوس  هب  اهنت  مدرک و  لّکوت  وا  رب  اهنت 

مه توغاط  دش  هتفگ  هک   ) دنناشیا يایلوا  هک  سنا  ّنج و  نیطایـش  هب  ناشیا  عوجر  نایغط و  لها  رکذ  زا  سپ  ماعنا  هروس ي  رد  اذل 
: دومرف هبانا  لها  ناسل  زا  عقاو  رد  دعب  هیآ ي  رد  دنناشیا ،)

(114/142/ ماعنا « ) ًالَّصَفُم َباتِْکلا  ُمُْکَیلِإ  َلَْزنَأ  يذَّلا  َوُه  ًامَکَح َو  یغَْتبَأ  ِهَّللا  َْریَغَف  «َأ 

«. تسا هدرک  لزان  امش  يوس  هب  لیصفت  هب  ار  باتک  نیا  هک  تسوا  هک  یلاح  رد  میوج ؟ ادخ  زج  یمَکَح  ایآ  سپ  »

، یلاعت ّقح  يوس  هب  ناشیا  هبانا ي  هلـصافالب  هدش و  حرطم  توغاط  تدابع  زا  بابلالاولوا  بانتجا  ادتبا  رمز ، هروس ي  رد  هچنانچ  و 
بابلألا اولوا  نامه  هک  هبانا  لها  هبانا ي  یگنوگچ  نآ ، زا  سپ  هلـصافالب  توغاط و  هب  تبـسن  نایغاط  تداـبع  یگنوگچ  اـجنیا  رد 

.تسا هدش  رکذ  دنشاب  یم 

: دنتسه بابلألا  اولوا  نامه  هبانا  لها  هکنیا  رب  رگید  یلیلد  اّما 

« دنک یم  هبانا  هک  دوش  یم  رّکذتم  یسک  اهنت  و  (: » 13/468/ رفاغ « ) ُبیُنی ْنَم  َّالِإ  ُرَّکَذَتَی  ام  «َو 

« دنوش یم  رّکذتم  بابلالا  اولوا  اهنت  (: » 9/459/ رمز /19/252 و  دعر « ) ِباْبلَْألا اُولوُأ  ُرَّکَذَتَی  امَّنِإ  »

هبانا لها  نامه  بابلالا  اولوا  هک  تفایرد  ناوت  یم  هدش ، رکذ  ارـصحنم  دنرّکذت  لها  هک  یهورگ  اهنت  ود ، ره  رد  هک  هیآ  ود  نیا  زا 
.بابلالا اولوا  نامه  هبانا  لها  دنا و 

مه يرایتخا  هبانا ي  رد  ایآ  تیصوصخ  نآ  دناسر ؟ یم  هبانا  هبترم ي  هب  ار  ناکرشم  یّتح  هک  هتفهن  یتیصوصخ  هچ  رارطضا  تلاح  رد  لاؤس :
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؟ دراد دوجو 

، دنرادنپ یم  ّراض  ای  عفان  ار  ادخ  ریغ  هک  دننک  یم  نینچ  ور  نآ  زا  دنناوخ  یم  ار  ادخ  ریغ  دنوش و  یم  كرـشم  هک  یناسک  باوج :
هدرک هدهاشم  شیوخ  تاجن  رد  ار  ادخ  ریغ  یناوتان  اجنآ  رد  دنک  یم  رارطـضا  راچد  ثداوح  نافوط  رد  ار  نانآ  ادخ  هک  یتقو  اذل 

تالکشم و هب  زاین  هکنیا  نودب  یناسک  لباقم ، رد  يرارطضا .) هبانا ي  دنناوخ =(  یم  هناصلاخ  ار  ادخ  هتشگزاب و  دوخ  ترطف  هب  و 
ره رد  هتفرگ و  مارآ  ناشلد  وا  رب  هیکت  اب  دـنناد و  یم  ملاع  هراـک ي  همه  ار  وا  اـهنت  هدروآ و  ناـمیا  ادـخ  هب  دنـشاب  هتـشاد  ثداوح 

هبانا ي ددرگ =(  یم  وا  هّجوتم ي  اهنت  ناشلد  يّرش  ررـض و  ره  زا  تاجن  يارب  زین  یتکرب و  ریخ و  عفن و  ره  تساوخرد  يارب  نامز 
تـسا نداد  تاجن  يدبا  باذـع  تواقـش و  زا  ار  وا  ندومن و  ناسنا  هب  ار  ترخآ  ایند و  تداعـس  هار  عفانم ، نیرت  مهم  زا  يرایتخا .)

نوچ ناکرـشم  دنوش و  یم  رادروخرب  نآ  زا  دـننک  یم  بلط  نآ  عجرم  ندـعم و  زا  ار  تعفنم  نیا  نوچ  هبانا  لها  هک  تیادـه ،) )= 
: دندرگ یم  مورحم  دنتسین  نآ  ياطعا  هب  رداق  نآ و  هب  ملاع  هک  دننک  یم  بلط  یناسک  زا  ار  تعفنم  نیا 

ِضْرَْألا ِیف  ُنیطایَّشلا  ُْهتَوْهَتْـسا  يِذَّلاَک  ُهَّللا  اَنادَـه  ْذِإ  َدـَْعب  اِنباقْعَأ  یلَع  ُّدَُرن  انُّرُـضَی َو  اـنُعَْفنَی َو ال  ـال  اـم  ِهَّللا  ِنوُد  ْنِم  اوُعْدـَن  ْلـُق َأ  . » 1
(71/136/ ماعنا « ) َنیَملاْعلا ِّبَِرل  َِملُْسِنل  انِْرمُأ  يدُْهلا َو  َوُه  ِهَّللا  يَدُه  َّنِإ  ُْلق  اِنْتئا  يَدُْهلا  َیلِإ  ُهَنوُعْدَی  ٌباحْصَأ  َُهل  َناْریَح 

هتـشذگ ي هب  هدرک  نامتیاده  ادخ  هکنآ  زا  دعب  و  ینایز ، هن  دـناسر و  ام  هب  يدوس  هن  هک  میتسرپب  ار  يزیچ  ادـخ  ياج  هب  ایآ  وگب : »
یم تیاده  هب  ار  يو  هک  دراد  مه  ینارای  تسا ، هدنام  هتشگرس  هک  هدرک  ریگ  نیمز  ار  وا  نیطایش  هک  یسک  دننام  میدرگزاب ؟ دوخ 

نایناهج راگدرورپ  میلـست  هک  میا  هتفای  روتـسد  ام  و  تسا ، تیادـه  ادـخ  تیادـه  اهنت  نامگ  یب  وگب : اـیب ! اـم  يوس  هب  هک  دـنناوخ 
«. میشاب

تیاده زا  اذل  هبانا ،) دهد =(  یم  خساپ  وا  هب  عوجر  اب  اهنت  ار  تیاده  هب  دوخ  زاین  تسناد  تیاده  ار  ادـخ  تیادـه  اهنت  یـسک  رگا 
هبانا زا  سپ  هبترم ي  ندـش  یهلا  مکح  میلـست  َنیَملاْعلا » ِّبَِرل  َِملُْـسِنل  انِْرمُأ  َو  : » دومرف هیآ  ناـیاپ  رد  هکنیا  .دوش  یم  رادروخرب  یهلا 

و (: » 54/464/ رمز « ) َنوُرَْـصُنت َُّمث ال  ُباذَْعلا  ُمُکَِیتْأَی  ْنَأ  ِْلبَق  ْنِم  َُهل  اوُِملْـسَأ  ْمُکِّبَر َو  یلِإ  اُوبینَأ  َو  : » دومرف رگید  ياج  هک  نانچ  تسا ،
«. دیوش وا  میلست  دینک و  هبانا  ناتراگدرورپ  يوس  هب  دیوشن  يرای  رگید  دسر و  ارف  باذع  ار  امش  هکنآ  زا  شیپ 

َکَّنِإَف َْتلَعَف  ْنِإَف  َكُّرُـضَی  َکُعَْفنَی َو ال  ام ال  ِهَّللا  ِنوُد  ْنِم  ُعْدَت  َو ال  َنیکِرْـشُْملا ، َنِم  َّنَنوُکَت  ًافینَح َو ال  ِنیِّدِلل  َکَهْجَو  ِْمقَأ  ْنَأ  َو  . » 2
ِهِدابِع َو ْنِم  ُءاشَی  ْنَم  ِِهب  ُبیـُصی  ِِهلْـضَِفل  َّداَر  الَف  ٍْریَِخب  َكْدُِری  ْنِإ  َوُه َو  َّالِإ  َُهل  َفِشاک  الَف  ٍّرُِـضب  ُهَّللا  َکْسَـسْمَی  ْنِإ  َو  َنیِملاَّظلا ، َنِم  ًاذِإ 
ام اْهیَلَع َو  ُّلِضَی  امَّنِإَف  َّلَض  ْنَم  ِهِسْفَِنل َو  يدَـتْهَی  امَّنِإَف  يدَـتْها  ِنَمَف  ْمُکِّبَر  ْنِم  ُّقَْحلا  ُمُکَءاج  ْدَـق  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  ای  ْلـُق  ُمیحَّرلا ، ُروُفَْغلا  َوُه 

یلا 108/220 و 221)  105/ سنوی « ) ٍلیکَِوب ْمُْکیَلَع  اَنَأ 

دناـسر یمن  وت  هب  یناـیز  دوس و  هک  ار  يزیچ  ادـخ  زج  .شاـبم و  ناکرـشم  زا  زگره  روآ و  يور  نید  نیا  هب  ّقـح  هب  شیارگ  اـب  «و 
هدننک ي فرطرب  وا  زج  سک  چیه  دناسرب  وت  هب  ینایز  ادخ  رگا  .یناراکمتـس و  زا  اعطق  تروص  نآ  رد  ینک  نینچ  رگا  هک  ناوخم 

دهاوخب هک  شناگدنب  زا  سک  ره  هب  ار  نآ  .دوب  دهاوخن  يا  هدنرادزاب  چیه  ار  وا  لّضفت  دـهاوخب ، يریخ  وت  يارب  رگا  تسین و  نآ 
هک ره  سپ  تسا ؛ هدـمآ  امـش  يارب  ناتراگدرورپ  بناج  زا  ّقح  ماـیپ  مدرم ، يا  وگب : .تسا  ناـبرهم  هدـنزرمآ ي  وا  و  دـناسر ، یم 

امـش رب  نم  و  ددرگ ، یم  هارمگ  دوخ  ناـیز  هب  طـقف  دوش  هارمگ  هک  ره  دوش و  یم  تیادـه  شیوـخ  دوـس  هب  اـهنت  دریذـپ  تیادـه 
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« متسین نابهگن 

(12/333/ ّجح « ) ُدیعَْبلا ُلالَّضلا  َوُه  َِکلذ  ُهُعَْفنَی  ام ال  ُهُّرُضَی َو  ام ال  ِهَّللا  ِنوُد  ْنِم  اوُعْدَی  . » 3

«. تسا نیمه  رود  یهارمگ  دهد ! یم  شدوس  هن  دناسر و  یم  وا  هب  ینایز  هن  هک  دناوخ  یم  ار  يزیچ  ادخ  ياج  هب  »

« يرود یهارمگ   » راچد دنتفر  تسین  تعفنم  نیا  کلام  هک  ییادـخ  ریغ  غارـس  تیادـه  ملع و  ندـعم  هب  عوجر  ياج  هب  هک  یناسک 
وا ریغ  تسادخ و  تسد  رد  اهنت  نایز  دوس و  هک  دـنادب  ناسنا  هک  تسا  نیا  هبانا  همزال ي  هک  دـش  صّخـشم  اجنیا  ات  .دـش  دـنهاوخ 

« هلآ هیلع و  هللا  یلـص   » ادـخ لوسر  هب  لیئربج  هک  نانچ  تسا ، لّکوت  تقیقح  ملع ، نیا  .وا  نذا  هب  رگم  تسین  ینایز  دوس و  کـلام 
َناَک اَذِإَف  ِْقلَْخلا  َنِم  ِسْأَْیلا  ُلاَمِْعتْـسا  ُعَنْمَی َو  َال  یِطُْعی َو  َال  ُعَْفنَی َو  َال  ُّرُـضَی َو  َال  َقُولْخَْملا  َّنَأـِب  ُْملِْعلا  : » تشاد هضرع  لّـکوت  فیرعت  رد 

هب ملع  « : » ُلُّکَوَّتلا َوُه  اَذَهَف  ِهَّللا  يَوِس  ٍدَحَأ  ِیف  ْعَمْطَی  َْمل  ِهَّللا َو  يَوِس  ْفَخَی  َْمل  ُجْرَی َو  َْمل  ِهَّللا َو  يَوِس  ٍدَـحَِأل  ْلَمْعَی  َْمل  َِکلَذَـک  ُدـْبَْعلا 
سپ نتـشاد ، راک  هب  ار  قولخم  زا  يدیماان  و  دراد ، یمن  زاب  دنک و  یمن  شـشخب  دشخب و  یمن  دوس  دنز و  یمن  نایز  قولخم  هکنیا 
سپ ددنبن ؛ عمط  ادخ  زج  یـسک  هب  و  ادخ ، زا  زج  دسرتن  ددنبن و  دیما  دنکن و  لمع  ادـخ  زج  یـسک  يارب  دـشاب  نینچ  هدـنب  هاگ  ره 

«. لّکوت تسنیا 

« ُبِینُأ ِْهَیلِإ  ُْتلَّکَوَت َو  ِْهیَلَع  : » دومرف رکذ  هبانا  زا  لبق  ار  لّکوت  زین  ّقح  ترـضح  هک  ناـنچ  تسا ، هباـنا  همّدـقم ي  لّـکوت ، نیا ، رب  اـنب 
(. 10/483/ يروش )

َلْوَقْلا َنوُعِمَتْسَی  َنیذَّلا 

هراشا

«. لوقلا  » هب تسا  نداد  ارف  شوگ  دراد  یپ  رد  ار  ناشیا  تیاده  هک  بابلالا  اولوا  تایصوصخ  رگید  زا 

دوصقم ایآ  تسیچ ؟ لوقلا »  » زا دارم  لوقلا ؛»  » هب هک  هدش  نایب  روکذم ، هیآ ي  رد  دـنهد ؟ یم  ارف  شوگ  یلوق  هچ  هب  بابلألا  اولوا  لاؤس :
؟ دننک یم  يوریپ  اهنآ  نیرترب  زا  دنهد و  یم  ارف  شوگ  يراتفگ  ره  هب  هک  تسا  نیا 

اب اـنعم  نیا  هکنآ  لاـح  و  داد ، ارف  شوگ  ناوت  یم  زین  توغاـط  نانخـس  هب  هک  تسا  نیا  عامتـسا ، زیوجت  قـالطا  همزـال ي  باوـج :
ندینـش ینیـشنمه و  هزاجا ي  تایآ ، رگید  رد  ادخ  ایناث  و  تسا ، لباقم  هدش  حرطم  لبق  هیآ ي  رد  هک  توغاط  شتـسرپ  زا  بانتجا 

: دهد یمن  نانمؤم  هب  ار  یسک  ره  نانخس 

ِهِْریَغ ٍثیدَـح  یف  اوُضوُخَی  یَّتَح  ْمُهَعَم  اوُدـُعْقَت  الَف  اِهب  ُأَزْهَتُْـسی  اِهب َو  ُرَفُْکی  ِهَّللا  ِتایآ  ُْمتْعِمَـس  اذِإ  ْنَأ  ِباـتِْکلا  ِیف  ْمُْکیَلَع  َلََّزن  ْدَـق  «َو 
(140/100/ ءاسن « ) ًاعیمَج َمَّنَهَج  یف  َنیِرفاْکلا  َنیِقفانُْملا َو  ُعِماج  َهَّللا  َّنِإ  ْمُُهْلثِم  ًاذِإ  ْمُکَّنِإ 
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ات دینیشنم  اهنآ  اب  دریگ  یم  رارق  دنخشیر  راکنا و  دروم  یهلا  تایآ  دیونـشب  نوچ  هک : هدرک  لزان  امـش  رب  باتک  نیا  رد  ادخ  هّتبلا  »
رد ار  نارفاک  ناقفانم و  یگمه  ادـخ  امّلـسم  و  دـش ! دـیهاوخ  اهنآ  لثم  زین  امـش  تروص  نیا  رد  هک  ارچ  دـننک ، زاـغآ  رگید  ینخس 

«. دروآ دهاوخ  درگ  خزود 

یلِإ اْوَلَخ  اذِإ  اَّنَمآ َو  اُولاـق  اُونَمآ  َنیذَّلا  اوـَُقل  اذِإ  َو  : » دوـمرف ناـنآ  هراـبرد ي  هک  دـننایغط  لـها  ناـمه  هدـننک ، دنخـشیر  نارکنم  نیا 
/14 و 15/3) هرقب « ) َنوُهَمْعَی ْمِِهنایْغُط  یف  ْمُهُّدُمَی  ْمِِهب َو  ُئِزْهَتْسَی  ُهَّللَا  َنُؤِزْهَتْسُم ، ُنَْحن  امَّنِإ  ْمُکَعَم  اَّنِإ  اُولاق  ْمِِهنیطایَش 

امـش اب  دیدرت  یب  ام  دنیوگ : دنوش  اهنت  دوخ  یناطیـش  نارای  اب  نوچ  و  میا ، هدروآ  نامیا  دنیوگ : دـنوش  ور  هب  ور  نانمؤم  اب  نوچ  «و 
ناشنایغط رد  ات  دهد  یم  تصرف  دریگ و  یم  دنخـشیر  هب  ار  اهنآ  هک  تسادخ  .میا  هتفرگ  دنخـشیر  هب  ام  هک  تسین  نیا  زج  میتسه ،

«. دننامب نادرگرس 

« لا  » ناوت یمن  ار  نآ  لا »  » دشاب و یلوق  ره  دـناوت  یمن  لوقلا »  » زا دارم  داد و  ارف  شوگ  ار  یـسک  ره  نخـس  ناوت  یمن  امّلـسم  سپ 
؟ ریخ ای  هدـش  یفّرعم  نآ  يارب  یـصّخشم  قادـصم  ایآ  تایآ  رگید  رد  دـید  یتسیاـب  تسا و  يرکذ  دـهع  لا »  » هکلب تفرگ ، سنج 
رد هیآ  ود  رد  ار  ریبـعت  نـیا  هدوـمن و  صخـشم  ار  لوـقلا »  » قادـصم تاـیآ ، رگید  رد  یلاـعت  يادـخ  يرآ ، هـک : تـسا  نـیا  خـساپ 

: تسا هدومرف  لامعتسا  نآرق  صوصخ 

(68/346/ نونمؤم « ) َنیلَّوَْألا ُمُهَءابآ  ِتْأَی  َْمل  ام  ْمُهَءاج  ْمَأ  َلْوَْقلا  اوُرَّبَّدَی  ْمَلَف  «َأ 

»؟ تسا هدماین  اهنآ  نیشیپ  ناردپ  يارب  هک  هدمآ  اهنآ  يارب  يزیچ  ای  دندرکن  ّربدت  لوق  نیا  رد  ایآ  »

(51/392/ صصق « ) َنوُرَّکَذَتَی ْمُهَّلََعل  َلْوَْقلا  ُمَُهل  اْنلَّصَو  ْدََقل  «َو 

«. دنوش رّکذتم  هک  نآ  دیما  هب  میدروآ ، یپ  رد  یپ  ار  لوق  ناشیا ، يارب  یتسار  هب  «و 

: دیامرف یم  نآرق  هب  ناگدنروآ  نامیا  فصو  رد  دعب  هیآ ي  دنچ  رد  و 

(55/392/ صصق « ) َنیلِهاْجلا یِغَْتبَن  ْمُْکیَلَع ال  ٌمالَس  ْمُُکلامْعَأ  ْمَُکل  اُنلامْعَأ َو  اَنل  اُولاق  ُْهنَع َو  اوُضَرْعَأ  َْوغَّللا  اوُعِمَس  اذِإ  «َو 

، امش رب  مالس  تسامش ، نآ  زا  امش  لامعا  ام و  نآ  زا  ام  لامعا  دنیوگ : یم  دنبات و  یم  رب  يور  نآ  زا  دنونش  هدوهیب  نخس  نوچ  «و 
«. میتسین نالهاج  ناهاوخ  ام 

لالدتـسا ناوت  یم  زین  رگید  لیلد  ود  هب  قوف ، لیلد  زج  .یلوق  ره  عامتـسا  زیوجت  قـالطا  مدـع  رب  تسا  يرگید  لـیلد  دوخ  نیا  هک 
: تسا نآرق  لوقلا »  » زا دارم  هکنیا  رب  درک 

تـسا یلوق  دنهد  یم  ارف  شوگ  نادب  ناشیا  هک  یلوق  نآ  امّلـسم  دنتـسه  ادخ  ناگدنب  زا  نابوخ  بابلألا ، اولوا  هکنیا  هب  هّجوت  اب  . 1
هداد ارف  شوگ  نادب  هک  تسا  نآ  هتـسیاش ي  ینعی   ) تسا ینداد  شوگ  هک  تسا  لوق  مادـک  نآرق  تایآ  رب  انب  لاح  .ینداد  شوگ 
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؟) دوش

: تسا هداد  روتسد  عامتسا ) نداد :(  ارف  شوگ  هب  رما  هغیص ي  اب  یلاعت  يادخ  دروم  ود  رد  اهنت  نآرق  تایآ  رد  فلا :

هدناوخ نآرق  نوچ  و  (: » 204/176/ فارعا « ) َنوُمَحُْرت ْمُکَّلََعل  اُوتِْـصنَأ  َُهل َو  اوُعِمَتْـساَف  ُنآْرُْقلا  َئُِرق  اذِإ  َو  : » نآرق ّلک  هراـبرد ي  لّوا :
«. دیوش تمحر  لومشم  ات  دیشاب  شوماخ  دیراپسب و  شوگ  نآ  هب  دوش ،

نادب سپ  تسا ، هدش  هدز  یلثم  مدرم ، يا  (: » 73/341/ ّجح « ) َُهل اوُعِمَتْساَف  ٌلَثَم  َبِرُض  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  ای  : » نآرق زا  یئزج  هرابرد ي  مّود :
«. دیهد ارف  شوگ 

ناونع هب  ار  داؤف  مشچ و  شوگ و  ادـخ  ص275 ،)  ) لحن هیآ ي 78  هب  هّجوت  اب  دـش ، هتفگ  توغاط  نوماریپ  ثحب  رد  هک  نانچ  ب :
زا ینادردـق  .تسا  ناهاوخ  ناسنا  زا  ار  تمعن  هس  نیا  هب  تبـسن  ینادردـق  رّکـشت و  هداد و  رارق  ناسنا  دوجو  رد  ملع  لیـصحت  رازبا 

اهنت ایند  یگدـنز  رهاظ  زا  رتارف  ملع  و  دـنک ، لامعتـسا  تسا  ملع  يراجم  اتقیقح  هک  اـجنآ  ار  اـهنآ  هک  تسا  نیا  مه  تمعن  هس  نیا 
هک تسا  لوئسم  فّظوم و  ناسنا  اذل  .تفای  تسد  نادب  ناوت  یم  وا  ياه  تّجح  ناگداتسرف و  ناربمایپ و  يارجم  زا  تسادخ و  دزن 

: دیامرف راک  ارجم  نیا  رد  اهنت  ار  دوخ  داؤف  رصب و  عمس و 

(36/285/ ءارسا « ) ًالُؤْسَم ُْهنَع  َناک  َِکئلوُأ  ُّلُک  َداؤُْفلا  َرَصَْبلا َو  َعْمَّسلا َو  َّنِإ  ٌْملِع  ِِهب  ََکل  َْسَیل  ام  ُفْقَت  «َو ال 

«. دش دنهاوخ  عقاو  لاؤس  دروم  اهنآ  همه ي  لد ، مشچ و  شوگ و  انامه  نکم ، يوریپ  يرادن  ملع  نادب  هک  ار  يزیچ  «و 

رد هک  تسا  یلوق  دنهد  یم  ارف  شوگ  نادـب  هک  مه  یلوق  نآ  امّلـسم  دـندنمرهب  یهلا  تیادـه  زا  بابلألا  اولوا  هکنیا  هب  هّجوت  اب  . 2
: تسادخ لوق  دوش  یم  تیاده  بجوم  هک  ییندینش  لوق  نآ  .دراد  شقن  ناشیا  تیاده 

(13/572/ ّنج « ) ًاقَهَر ًاسَْخب َو ال  ُفاخَی  الَف  ِهِّبَِرب  ْنِمُْؤی  ْنَمَف  ِِهب  اَّنَمآ  يدُْهلا  اَنْعِمَس  اََّمل  اَّنَأ  «َو 

زا هن  دـسرت و  یم  ناصقن  زا  هن  دروآ  ناـمیا  دوخ  راـگدرورپ  هب  هک  ره  سپ  میدـیورگ ، نادـب  میدینـش  ار  تیادـه  هک  نیمه  اـم  «و 
«. یمتس

هک تسا  هّجوت  بلاج  .هدومرف  لقن  دندروآ  نامیا  نادب  هدینـش و  ربمایپ  زا  ار  نآرق  هک  ار  يا  هّنجا  راتفگ  لاعتم  دنوادخ  هیآ  نیا  رد 
ام : » دنتفگ هک  تشاد  هولج  ناشیارب  نآرق  يرگتیاده  ردق  نآ  هکلب  میدروآ ،» نامیا  نآ  هب  میدینـش  ار  نآرق  یتقو  ام  : » دنتفگن اهنآ 

/1 و 2/572) ّنج  ) تایآ الّوا  هدوب  نآرق  تایآ  نامه  ناشیا  عومسم  هکنیا  رب  دهاش  میدروآ .» نامیا  نآ  هب  میدینش  ار  تیاده  یتقو 
.دراد یپ  رد  ار  تیاده  هک  تسا  یندینش  لوق  نآ  نآرق  هیآ ، نیا  رب  انب  /29 و 30/506 .) فاقحا  ) تایآ ایناث  تسا و 

----------------

ص261. رابخألا ، یناعم  . 
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ُهَنَسْحَأ َنوُعِبَّتَیَف 

هراشا

.تسا لوق  ِنسحا  زا  يوریپ  تسا  تیاده  مراهچ  طرش  دوش و  یم  ناشیا  تیاده  بوجم  هک  بابلالا  اولوا  تیصوصخ  نیمراهچ 

هیآ نیا  رد  هکنیا  درک ؟ نسحَا  نَسَح و  هب  میـسقت  ار  نآ  تاـیآ  ناوـت  یم  اـیآ  اـّما  تسا ، رادروـخرب  نسُح  زا  نآرق  همه ي  لاؤـس :
زا دارم  رگا  دوـش ؟ یمن  دـشاب  نآرق  لوـقلا »  » زا دارم  هک  رظن  نیا  فیعـضت  بجوـم  اـیآ  هدـش  هتفگ  لوـق  نسحا  زا  تیعبت  زا  نخس 

؟ تسیچ هنسحأ »  » زا دارم  تسا  نآرق  لوقلا » »

زین ( 55/464/ رمز  ) هیآ ي رد  هکلب  هدشن ، حرطم  ثحب  دروم  هیآ ي  رد  اهنت  میرک  نآرق  صوصخ  رد  نسحا  زا  تیعبت  الّوا : خـساپ :
: هدومرف احیرص  ادخ 

« ْمُکِّبَر ْنِم  ْمُْکَیلِإ  َلِْزنُأ  ام  َنَسْحَأ  اوُِعبَِّتا  »

«. دینک يوریپ  هدش  لزان  امش  يوس  هب  ناتراگدرورپ  بناج  زا  هچنآ  ِنیرتوکین  زا  «و 

رب تسا  يرگید  لـیلد  زین  نیا  هک  هدوـمرف ، نآ  هب  رما  تسا و  هباـنا  زا  نخـس  وـگتفگ  دروـم  هیآ ي  نوـچمه  زین  شلبق  هیآ ي  رد  و 
نامه هب  وگتفگ  دروم  هیآ ي  رد  زین  هنـسحأ »  » دـشاب هک  ییاـنعم  ره  هب  رمز  هیآ ي 55  رد  نسحأ »  » اذـل عضوم ؛ ود  رد  دافم  داـّحتا 

.تسانعم

؛ تسا هدرکن  دییأت  نآرق  هب  تبسن  ار  یتیعبت  هنوگ  ره  نآرق ، رد  ادخ  اّما  دننآرق ، ّلک  زا  تیعبت  هب  رومأم  نانمؤم  هچ  رگا  ایناث :

ََهباشَت ام  َنوُِعبَّتَیَف  ٌْغیَز  ْمِِهبُوُلق  یف  َنیذَّلا  اَّمَأَف  ٌتاِهباشَتُم  ُرَخُأ  ِباتِْکلا َو  ُّمُأ  َّنُه  ٌتاـمَکُْحم  ٌتاـیآ  ُْهنِم  َباـتِْکلا  َکـْیَلَع  َلَْزنَأ  يذَّلا  َوُه  »
(7/50/ نارمع لآ  « ) ُْهنِم

، نالد جک  اّما  دنا ، هباشتم  یخرب  دنباتک و  ساسا  هک  تسا  مکحم  تایآ  نآ  زا  یشخب  هک  درک  لزان  وت  رب  ار  باتک  نیا  هک  تسوا  »
«. دننک یم  يوریپ  هک  ار  نآ  تاهباشتم  لیوأت ، دصق  هب  ییوج و  هنتف  يارب 

دوجو تروص  ره  رد  .تسا  ّقح  زا  فارحنا  ثعاب  هک  هدـش  انعم  ّکـش  هب  یتیاور  رد  دـنا و  هدرک  اـنعم  ّقح  زا  فارحنا  هب  ار  ْْغیَز » »
: دیامرف یم  یلاعت  يادخ  هک  نانچ  ددرگ ، یم  تیاده  زا  تیمورحم  قوسف و  بجوم  لد ، رد  غیز » »

(5/551/ ّفص « ) َنیقِساْفلا َمْوَْقلا  يِدْهَی  ُهَّللا ال  ْمَُهبُوُلق َو  ُهَّللا  َغازَأ  اوُغاز  اَّمَلَف  »

«. دنک یمن  تیاده  ار  ناقساف  هورگ  ادخ  و  درک ،) غیز  راچد   ) دنادرگرب ار  ناشیاه  لد  مه  ادخ  دندش  فرحنم  نوچ  سپ  »

تیعبت دوصقم ، زین  ود  ره  رد  بابلالا ، اولا  هرابرد ي  يرگید  غیز و  لها  هراـبرد ي  یکی  هدـمآ ، نآرق  ياـج  ود  رد  َنوُِعبَّتَیَف »  » ریبعت
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هک تسا  نیا  بلاج  .یهلا  تیادـه  زا  يرادروخرب  يرگید  هرمث ي  تسا و  تیادـه  زا  تیمورحم  یکی  هجیتن ي  اّما  تسا ، نآرق  زا 
انَّبَر ال : » هدش حرطم  ناشیا  ياعد  دعب ، هیآ ي  يادتبا  رد  هدـمآ و  نایم  هب  زین  بابلالا  اولوا  زا  نخـس  نارمع ، لآ  هیآ ي 7  نایاپ  رد 

غیز راـچد   ) نادرگمرب يدرک  نامتیادـه  هـک  نآ  زا  سپ  ار  اـم  ياـه  لد  اراـگدرورپ ، (: » 8/ نارمع لآ  « ) انَْتیَدَـه ْذِإ  َدـَْعب  اـَنبُوُلق  ْغُِزت 
(«. نکم

زا دوصقم  اـیآ  لاـح ، .تسا  نآرق  نسحا  زا  تیعبت  لـباقم  رد  نآرق  تاـهباشتم  زا  تیعبت  و  دـنا ، باـبلالا  اولوا  لـباقم  رد  غیز  لـها 
: دیامرف یم  نارمع  لآ  هیآ ي 7  همادا ي  رد  یلاعت  يادخ  تسیچ ؟ نآرق  نسحا 

َنُولوُقَی ِْملِْعلا  ِیف  َنوُخِـساَّرلا  ُهَّللا َو  َّالِإ  ُهَلیوْأَت  ُمَْلعَی  ام  ِِهلیوْأَت َو  َءاِغْتبا  ِهَْنتِْفلا َو  َءاِغْتبا  ُْهنِم  ََهباشَت  اـم  َنوُِعبَّتَیَف  ٌْغیَز  ْمِِهبُوُلق  یف  َنیذَّلا  اَّمَأَـف  »
« ِباْبلَْألا اُولوُأ  َّالِإ  ُرَّکَّذَی  ام  انِّبَر َو  ِْدنِع  ْنِم  ٌّلُک  ِِهب  اَّنَمآ 

هک اهنآ  و  دنادن ! ادخ  زج  ار  نآ  لیوأت  و  دننک ، یم  يوریپ  هک  ار  نآ  تاهباشتم  لیوأت ، دـصق  هب  ییوج و  هنتف  يارب  نالد ، جـک  اّما  »
«. دنوش یمن  رّکذتم  بابلالا  اولوا  زج  و  تسام ، راگدرورپ  بناج  زا  همه  میراد ، نامیا  نادب  ام  دنیوگ : دنراد  هشیر  شناد  رد 

هک تسا  نیا  مزلتـسم  دـشاب  دوصقم  تامکحم  اهنت  رگا  تسا ؟ نآ  تامکحم  نآرق  نسحا  زا  دوصقم  ایآ  هیآ ، همادا ي  هب  هجوت  اـب 
، دشاب دـیاف  یب  تیادـه  باتک  رد  اهنآ  دوجو  هتـشادن و  یهارمه  نآرق  اب  يرگتیادـه  رد  تسا  تیادـه  باتک  هک  نآرق  تاهباشتم 

: دننام هداد  نآرق  ّلک  زا  تیعبت  هب  روتسد  اهراب  ادخ  الّوا : هکنآ  لاح 

(3/151/ فارعا « ) ْمُکِّبَر ْنِم  ْمُْکَیلِإ  َلِْزنُأ  ام  اوُِعبَّتا  »

«. دینک يوریپ  هدش  لزان  امش  يوس  هب  ناتراگدرورپ  بناج  زا  هچنآ  زا  »

: تسا تیاده  باتک  نآرق ، ّلک  يدّدعتم ، تایآ  رب  انب  ایناث : و 

(2/2/ هرقب « ) َنیقَّتُْمِلل ًيدُه  ِهیف  َْبیَر  ُباتِْکلا ال  َِکلذ  »

«. تسا ناراگزیهرپ  يامنهار  تسین ، نآ  رد  يدیدرت  چیه  باتک  نآ  »

مه تسا و  تامکحم  مه  نآرق ، نسحا  هک  تفگ  ناوت  یم  هکلب  تسا ، نآ  تاـمکحم  نآرق  نسحا  هک  تفگ  ناوت  یمن  نیا  رب  اـنب 
هب زین  ملع  رد  ناخـسار  هّتبلا  دناد و  یمن  ادـخ  زج  ار  تاهباشتم  لیوأت  ُهَّللا ،» َّالِإ  ُهَلیوْأَت  ُمَْلعَی  ام  َو   » اّما تامکحم ، هب  لّوؤم  تاهباشتم 

ناخـسار قیرط  زا  ار  نآرق  تاهباشتم  لیوأت  بابلالا  اولوا  اذل  دنتـسه ؛ بلطم  نیا  رّکذتم  بابلالا  اولوا  اهنت  و  دنناد ، یم  ادـخ  میلعت 
.دننک یم  تیعبت  نآ  زا  دنبای و  یمرد  ملع  رد 

ُْمْتنُک ْنِإ  ِلوُسَّرلا  ِهَّللا َو  َیلِإ  ُهوُّدُرَف  ْیَـش ٍء  یف  ُْمتْعَزاـنَت  ْنِإَـف  ْمُْکنِم  ِْرمَأـْلا  ِیلوُأ  َلوُسَّرلا َو  اوُعیطَأ  َهَّللا َو  اوـُعیطَأ  اوـُنَمآ  َنیذَّلا  اَـهُّیَأ  اـی  »
(59/87/ ءاسن « ) ًالیوْأَت ُنَسْحَأ  ٌْریَخ َو  َِکلذ  ِرِخْآلا  ِمْوَْیلا  ِهَّللِاب َو  َنُونِمُْؤت 
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رد هاگره  سپ  .دـیرب  نامرف  دنتـسه  امـش  زا  هک  ینارادراک  ربمایپ و  زا  دـینک و  تعاطا  ار  ادـخ  دـیا ، هدروآ  نامیا  هک  یناـسک  يا  »
رت لیوأت  وکین  رتهب و  نیا  هک  دیراد ، نامیا  نیـسپاو  زور  ادخ و  هب  رگا  دیهد  عاجرا  ربمایپ  ادـخ و  هب  ار  نآ  دـیدرک  فالتخا  يزیچ 

«. تسا

: دومرف رگید  ياج  رد  هک  نانچ  تسا ، لوسر  ادخ و  هب  ّدر  نیع  زین  رمألا  یلوا  هب  روما  ّدر  هّتبلا  و 

(83/91/ ءاسن « ) ْمُْهنِم ُهَنوُِطْبنَتْسَی  َنیذَّلا  ُهَِملََعل  ْمُْهنِم  ِْرمَْألا  ِیلوُأ  یلِإ  ِلوُسَّرلا َو  َیلِإ  ُهوُّدَر  َْول  «َو 

«. دنتسناد یم  ار  نآ  دننک  یم  طابنتسا  ار  نآ  هک  ناشیا  زا  یناسک  اعطق  دنداد  یم  عاجرا  ناشرمألا  یلوا  لوسر و  هب  ار  نآ  رگا  »

میلعت هب  هک  دنا  ملع  رد  ناخسار  نامه  رمالا  یلوا  ادخ و  لوسر  .تفای  تسد  ملع  هب  ناوت  یم  رمالا  یلوا  ادخ و  لوسر  هب  عوجر  اب 
« ْمُْهنِم ُهَنوُِطْبنَتْـسَی  َنـیذَّلا  ُهَِـملََعل  : » دـننک طابنتـسا  نآرق  زا  ار  روـما  مـکح  دـنناوت  یم  دـنناد و  یم  ار  نآرق  تاـهباشتم  لـیوأت  یهلا ،

(. 59/ ءاسن « ) ًالیوْأَت ُنَسْحَأ  ٌْریَخ َو  َِکلذ  : » تفای تسد  نسحا  لیوأت  هب  ناوت  یم  ناشیا  هب  عوجر  اب  اهنت  اذل  /83 ؛) ءاسن )

، لیوأت کی  تساور ؛ تاهباشتم  لیوأت  هرابرد ي  یمیـسقت  نینچ  اـّما  درک  نسحا  ریغ  نسحا و  هب  میـسقت  ار  نآرق  تاـیآ  ناوتن  رگا 
هب بابلالا  اولوا  هک  تسا  نسحا  یهلا  هناملاع ي  لیوأت  لیوأت ، کی  و  تسا ، غیز  لها  نسُح  زا  یلاخ  دنـسپان و  هنـالهاج ي  لـیوأت 

تیعبت نآ  زا  تفایرد و  دنشاب  یم  مالسلا )» مهیلع   » ترـضح نآ  تیبلها   ) رمالا یلوا  ادخ و  لوسر  هک  ملع  رد  ناخـسار  هطـساو ي 
.الیوأت هنسحأ  يأ  ُهَنَسْحَأ » َنوُِعبَّتَیَف  َلْوَْقلا  َنوُعِمَتْسَی  َنیذَّلَا  : » دننک یم 

ْمُْکَیلِإ َلِْزنُأ  ام  َنَسْحَأ  اوُِعبَِّتا  : » دومرف رگید  ياج  رد  و  ( 3/ فارعا « ) ْمُکِّبَر ْنِم  ْمُْکَیلِإ  َلِْزنُأ  ام  اوُِعبَّتا  : » دومرف ییاج  رد  ادـخ  رگا  سپ 
یتاماهبا عمج ، نیا  رد  هک   ) ّصاخ ار  يرگید  میناد و  ّماـع  ار  یکی  هک  دوب  دـهاوخن  نیا  هب  هیآ  ود  نیا  عمج  (، 55/ رمز « ) ْمُکِّبَر ْنِم 

الماـک ار  فـیلکت  هک  تسه  يراـیعم  كـالم و  اـیآ  تسا ؟ تاـیآ  مادـک  نآرق  نسحا » ریغ   » و نسحا »  » اـیآ هکنیا : لـثم  تسه ، زین 
ّماع باطخ  هب  بطاخم  ّصاخ ، باطخ  هب  نابطاخم  ایآ  و  دومن !؟ نایتا  فیلکت  هب  ناوت  یمن  دشابن  رگا  هک  دزاس ، ّزیمتم  صخـشم و 

ود نیا  عمج  هکلب  تسیک ،)؟ هب  باطخ  ّماع ، باطخ  سپ  تسین ؟ بجاو  ناـنآ  رب  نآرق  نسحا » ریغ   » زا تیعبت  هکنیا  اـی  دنتـسه  زین 
.تسا لّوا  هیآ ي  زا  تیعبت  یگنوگچ  رگنایب  عقاو  رد  مّود  هیآ ي  مییوگب : هک  دوب  دهاوخ  نیا  هب  هیآ 

« ِباْبلَْألا اُولوُأ  ْمُه  َِکئلوُأ  ُهَّللا َو  ُمُهادَه  َنیذَّلا  َِکئلوُأ  »

مهدفه هیآ ي 

(17/508/ دمحم « ) ْمُهاْوقَت ْمُهاتآ  ًيدُه َو  ْمُهَداز  اْوَدَتْها  َنیذَّلا  «َو 

یَلَع ُْتلَخَد  َلاَق : ِّیِفْعُْجلا  َهَمَْثیَخ  ْنَع  تسا » هدرک  اطع  نانآ  هب  ار  ناشیاوقت  هدوزفا و  ناشتیاده  رب  ادخ  دنتفای  تیاده  هک  یناسک  «و 
َّنِإ َالَأ  ِْتیَْبلا ، َلْهَأ  اَنَّبُح  َنوُمَْهُلی  ِْتیَْبلا َو  َلْهَأ  اََنل  ُّبُْحلا  ُمِِهبُوُلق  ِیف  ُفَذـُْقی  ِْتیَْبلا  َلْهَأ  اَنَتَعیِـش  َّنِإ  ُهَمَْثیَخ ، اَـی  ِیل : َلاَـقَف  ٍرَفْعَج �  ِیبَأ 

اْوَدَتْها َنیِذَّلا  َو   » َیلاَعَت ِهَّللا  ُلْوَق  َوُه  ِْریَْخلا َو  َنِم  ِِهب  ُهَّللا  ُدیُِری  اَِمل  اَنَماَلَک  ْعَمْسَی  َْمل  اَنَرَی َو  َْمل  اَِنلْضَف َو  ْنِم  ِهِیتْأَی  اَم  ُلِمَتْحَی  اَنُّبُِحی َو  َلُجَّرلا 
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 . ُهاَدُه یَلَع  يًدُه  ُهَّللا  ُهَداَز  اَنَماَلَک  َعِمَس  اَنَیَِقل َو  ْنَم  ِینْعَی  ْمُهاْوقَت » ْمُهاتآ  ًيدُه َو  ْمُهَداز 

دـتفا و یم  ام  نایعیـش  لد  هب  تیبلها  ام  تبحم  اـنامه  همثیخ ! دـندومرف : .مدیـسر  رقاب �  ترـضح  تمدـخ  دـیوگ : یفعج  همثیخ ي 
هدیدن ار  ام  هکنیا  اب  دریذپ  یم  دونـش  یم  ام  لضف  رد  هچنآ  دراد و  تسود  ار  ام  صخـش ، .دوش  یم  ماهلا  نانآ  هب  تیبلها  ام  تبحم 

رب ادخ  دنتفای  تیاده  هک  یناسک  و  : » تسا نیمه  هب  هراشا  ادخ  شیامرف  نیا  و  هتساوخ ، ار  وا  ریخ  ادخ  نوچ  هدینشن ، ار  ام  نخـس  و 
یم وا  تیاده  رب  دنوادخ  دونـشب  ار  ام  مالک  دنیبب و  ار  ام  سک  ره  ینعی  تسا ،» هدرک  اطع  نانآ  هب  ار  ناشیاوقت  هدوزفا و  ناشتیاده 

ِهِدـَْعب َو ْنِم  َهَِّمئَْألا  ُمُهَفَّرَع  ُْثیَح  ًيدُـه » ْمُهَداز   » ٍِّیلَع � ِهَیَالَِوب  اْوَدَـتْها » َنیِذَّلا  َو  : » ِهَّللا � ِدـْبَع  ُوبَأ  َأَرَق  َلاَق  ِِّیبَلَْحلا  ٍدَّمَُحم  ْنَع  .دـیازفا 
 . ِراَّنلا َنِم  ًاناَمَأ  ْمُهاَْوقَت  َباََوث  ْيَأ  ْمُهاْوقَت » ْمُهاتآ  َو   » َِمئاَْقلا �

هب دوزفا » ناشتیاده  رب  ادـخ  ، » یلع � تیالو  هب  دـنتفای » تیادـه  هک  یناسک  و  : » دـندومرف قداص �  ترـضح  دیوگ : یبلح  دـمحم 
هک ار  ناشاوقت  شاداپ  ینعی  تسا » هدرک  اطع  نانآ  هب  ار  ناشیاوقت  و  ، » مئاق � ترضح  یلع � و  ترضح  زا  سپ  ناماما  ندناسانش 

.دوب شتآ  زا  ناما 

مهدجه هیآ ي 

(25/509/ دمحم « ) ْمَُهل یْلمَأ  ْمَُهل َو  َلَّوَس  ُناْطیَّشلا  يَدُْهلا  ُمَُهل  َنَّیَبَت  ام  ِدَْعب  ْنِم  ْمِهِرابْدَأ  یلَع  اوُّدَتْرا  َنیذَّلا  َّنِإ  »

هداد و تنیز  ناشرظن  رد  ار  ناشتـشز  راک  نیا  ناطیـش  دندش ، نادرگور  اهنآ ، يارب  تیاده  ندش  نشور  زا  سپ  هک  یناسک  انامه  »
َنَّیَبَت ام  ِدَْعب  ْنِم  ْمِهِرابْدَأ  یلَع  اوُّدَتْرا  َنیِذَّلا  َّنِإ  : » َیلاَعَت ِهَّللا  ِلْوَق  ِیف  ِهَّللا �  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  تسا »! هتفیرف  ینالوط  ياهوزرآ  اب  ار  نانآ 

 . َنِینِمْؤُْملا � ِریِمَأ  ِهَیَالَو  ِكْرَت  ِیف  ِناَمیِْإلا  ِنَع  اوُّدَتْرا  ٌناَُلف ، ٌناَُلف َو  ٌناَُلف َو  يَدُْهلا ؛» ُمَُهل 

نینمؤملا � ریما  تیالو  كرت  اب  هک  دنتـسه  ینالف  ینالف و  ینالف و  دوصقم  دندومرف : روکذـم  هیآ ي  هرابرد ي  قداص �  ترضح 
.دندش نادرگور  نامیا  زا 

مهدزون هیآ ي 

« ْمَُهلاـمْعَأ ُِطبُْحیَـس  ًاْئیَـش َو  َهَّللا  اوُّرُـضَی  َْنل  يدُْـهلا  ُمَُهل  َنَّیَبَت  اـم  ِدـَْعب  ْنِم  َلوُسَّرلا  اوُّقاَـش  ِهَّللا َو  ِلـیبَس  ْنَع  اوُّدَـص  اوُرَفَک َو  َنیذَّلا  َّنِإ  »
(32/510/ دمحم )

نـشور ناشیارب  ار  تیاده  هکنآ  زا  دعب  دندش  ادج  ادـخ  لوسر  زا  هدومن و  يریگولج  ادـخ  هار  زا  دـندش و  رفاک  هک  یناسک  انامه  »
ْيَأ َلوُسَّرلا » اوُّقاَـش  َو  : » َِنینِمْؤُْملا � ُریِمَأ  َلاَق  دـنک » یم  دوبان  ار  ناشلامعا  ادـخ  يدوز  هب  دـننز و  یمن  ادـخ  هب  يررـض  زگره  درک ،

 . َُهل ْمِْهیَلَع  َقاَثیِْملا  ِهِذْخَأ  َدَْعب  ِِهْتَیب  ِلْهَأ  ِیف  ُهوُعَطاَق 

اهنآ زا  هکنآ  زا  دعب  دندش  ادج  وا  تیبلها  رد  ص )  ) ادخ لوسر  زا  ینعی  دندش » ادـج  ادـخ  لوسر  زا  و  : » دـندومرف نینمؤملا �  ریما 
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.دوب هتفرگ  نامیپ  شتیبلها  هب  تبسن 

 . ٍِّیلَع � ِْرمَأ  ِیف  َلاَق : يَدُْهلا » ُمَُهل  َنَّیَبَت  ام  ِدَْعب  ْنِم  َلوُسَّرلا  اوُّقاَش  َو   » ِِرقاَْبلا � ِنَع 

ترضح تیالو )  ) رما رد  دندومرف : درک » نشور  ناشیارب  ار  تیاده  هکنآ  زا  دعب  دندش  ادج  ادخ  لوسر  زا  و   » هرابرد ي رقاب �  ماما 
 ------------- درک نشور  ناشیارب  ار  بلطم  یلع �  ترضح  تیالو )  ) رما هب  تبسن  دندش ؛) ادج  ادخ  لوسر  زا   ) یلع �

ص417. تارف ، ریسفت 

ص572. تایآلا ، لیوأت  . 

ص420. ج1 ، یفاکلا ، . 

ص308. ج2 ، یمقلا ، ریسفت  . 

ص373. نیقیلا ، فشک  . 

ص288. ج8 ، یفاکلا ، . 

متسیب هیآ ي 

(22/563/ کلم « ) ٍمیقَتْسُم ٍطارِص  یلَع  ایِوَس  یشْمَی  ْنَّمَأ  يدْهَأ  ِهِهْجَو  یلَع  ابِکُم  یشْمَی  ْنَمَف  «َأ 

ِنَع دور »؟ یم  میقتـسم  طارـص  رب  هداتـسیا  هک  سک  نآ  ای  تسا  رت  هتفای  تیادـه  دـیامیپ  یم  هار  راـسنوگن  هک  سک  نآ  اـیآ  سپ  »
! ُْلیَُضف اَی  َلاَقَف : َهَْبیَش  ِیَنب  ِبَاب  یَلَع  ُنَْحن  ِساَّنلا َو  َیلِإ  َرَظَنَف  َّیَلَع ، ٌئِکَّتُم  َوُه  َماَرَْحلا َو  َدِجْسَْملا  ٍرَفْعَج �  ِیبَأ  َعَم  ُْتلَخَد  َلاَق : ِْلیَضُْفلا 

ٍْقلَخ ْنِم  ُهَّللا  ُمُهَنََعل  ْمِهِهوُجُو ، یَلَع  َنیِّبِکُم  ْمِْهَیلِإ  ْرُْظنا  ُْلیَُـضف ! اَی  .ًانیِد  َنُونیِدَـی  َال  ًاّقَح َو  َنُوفِْرعَی  َال  ِهَِّیلِهاَْجلا ؛ ِیف  َنُوفوُطَی  َناَک  اَذَـکَه 
« ٍمیِقَتْسُم ٍطارِص  یلَع  ایِوَس  یِـشْمَی  ْنَّمَأ  يدْهَأ  ِهِهْجَو  یلَع  ابِکُم  یِـشْمَی  ْنَمَف  َأ  : » َهَیْآلا ِهِذَه  اَلَت  َُّمث  ْمِهِهوُجُو  یَلَع  َنیِّبِکُم  ْمِِهب  ٍروُخْـسَم 

 . َءاَیِصْوَْألا ًاِّیلَع � َو  ِهَّللا  ِینْعَی َو 

ترـضح میدوب ، هبیـش  ینب  برد  رانک  دوب ، هدز  هیکت  نم  هب  ترـضح  مدـش ، مارحلا  دجـسم  دراو  رقاب �  ماما  هارمه  دیوگ : لیـضف 
یم ار  یقح  هن  دـندرک ؛ یم  فاوط  روط  نیمه  زین  تیلهاـج  نارود  رد  مدرم  لیـضف ! يا  دـندومرف : هتخادـنا و  مدرم  يوسب  یهاـگن 

نوبز و راوـخ و  یمدرم  هک  دـنک  ناـشتنعل  ادـخ  دـننوگژاو ، دوـخ  يور  رب  نیبـب ، ار  اـهنآ  لیـضف ! يا  .دنتـشاد  ینید  هن  دـنتخانش و 
تیادـه دـیامیپ  یم  هار  راسنوگن  هک  سک  نآ  ایآ  سپ  : » دـندرک توالت  ار  هیآ  نیا  ترـضح  هاگنآ  .دـنا  شیوخ  يور  رب  نوگژاو 

یلع � و میقتسم ) طارص  زا   ) دوصقم مسق ، ادخ  هب  دندومرف : و  دور »؟ یم  میقتسم  طارـص  رب  هداتـسیا  هک  سک  نآ  ای  تسا  رت  هتفای 
ْنَّمَأ يدـْهَأ  ِهِهْجَو  یلَع  ابِکُم  یِـشْمَی  ْنَمَف  َأ  : » َیلاَـعَت ِِهلْوَـق  ِیف  یِـضاَْملا �  ِنَسَْحلا  ِیبَأ  ْنَع  ِْلیَـضُْفلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  .دنتـسه  ءایـصوا 

َو ِهِْرمَِأل ، يِدَـتْهَی  َال  ِهِهْجَو  یَلَع  یِـشْمَی  ْنَمَک  ٍِّیلَع �  ِهَیَالَو  ْنَع  َداَح  ْنَم  َلَثَم  َبَرَـض  َهَّللا  َّنِإ  َلاَق : ٍمیِقَتْـسُم » ٍطارِـص  یلَع  ایِوَس  یِـشْمَی 
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 . َنِینِمْؤُْملا � ُریِمَأ  ُمیِقَتْسُْملا  ُطاَرِّصلا  ٍمیِقَتْسُم َو  ٍطاَرِص  یَلَع  ًاّیِوَس  ُهَِعبَت  ْنَم  َلَعَج 

یلع � تیالو  زا  هک  ار  یـسک  ادخ  انامه  دندومرف : روکذـم ) هیآ ي   ) هیآ نیا  هرابرد ي  مظاک �  ترضح  دیوگ : لیضف  نب  دمحم 
تماق اب  دنک ، يوریپ  یلع �  زا  هک  ار  یـسک  و  تسا ، هارمگ  شراـک  رد  دور و  یم  هار  شیور  رب  هک  یـسک  هب  هدز  لاـثم  هتـشگرب 

.تسا نینمؤملا �  ریما  میقتسم  طارص  هداد و  رارق  میقتسم  طارص  رب  تسار و 

مکی تسیب و  هیآ ي 

(13/572/ ّنج « ) ًاقَهَر ًاسَْخب َو ال  ُفاخَی  الَف  ِهِّبَِرب  ْنِمُْؤی  ْنَمَف  ِِهب  اَّنَمآ  يدُْهلا  اَنْعِمَس  اََّمل  اَّنَأ  «َو 

زا هن  دسرت و  یم  ناصقن  زا  هن  دروآ ، نامیا  دوخ  راگدرورپ  هب  هک  ره  سپ  میدروآ ، نامیا  نادب  میدینـش  ار  تیاده  هک  نیمه  ام  «و 
: َلاَق ِِهب ،» اَّنَمآ  يدُْهلا  اَنْعِمَـس  اََّمل  : ... » َّلَج َّزَع َو  ِهَّللا  ِلْوَق  ْنَع  ُُهْتلَأَس  َلاَق : یِضاَْملا �  ِنَسَْحلا  ِیبَأ  ْنَع  ِْلیَـضُْفلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  یمتس .»

 . ًاقَهَر ًاسَْخب َو ال  ُفاخَی  الَف  ُهَالْوَم  ِهَیَالَِوب  َنَمآ  ْنَمَف  اَنَالْوَِمب  اَّنَمآ  ُهَیَالَْولا ، يَدُْهلا 

«، میدروآ نامیا  نآ  هب  میدینش  ار  تیاده  هک  نیمه  ام  و  : » مدیسرپ هیآ  نیا  هرابرد ي  مظاک �  ترضح  زا  دیوگ : لیضف  نب  دمحم 
زا دروآ  ناـمیا  شیـالوم  تیـالو  هب  سک  ره  سپ  میدروآ ، ناـمیا  دوـخ  يـالوم  هب  ینعی  .تسا  تیـالو  ناـمه  تیادـه ، دـندومرف :

دندروآ نامیا  نآ  هب  دندینش و  ربمایپ  زا  ار  نآرق  تایآ  هک  هدش  لقن  نایّنج  زا  یضعب  نخس  قوف ، هیآ ي  رد  .دسارهن  متس  ناصقن و 
ياج رد  هک  نانچمه  هک -  تسا  نیا  شهجو  دندرک  ریسفت  تیالو »  » هب ار  يده »  » مظاک � ماما  هکنیا  اّما  /1 و 2/572 .) ّنج كر : )
نامه زین  هّمئا  ربمایپ و  تیالو  هک  ادخ -  تیالو  شریذپ  دـش –  رکذ  شتایآ  بابلالا  اولوا  تیادـه  طیارـش  هب  طوبرم  ثحابم  ياج 
.تسا نآ  لمجم  بابلالا و  اولوا  تیاده  طیارـش  عماج  طرـش ، نیا  هکلب  تسا ، تیاده  یـساسا  یلـصا و  طرـش  تسادخ –  تیالو 

زین لیذ  هیآ ي  زا  تسا ، تیاده  طرـش  ادخ  تیالو  شریذـپ  هکنیا  .تشذـگ  ثحابم  نآ  رد  لامجا  نیا  لیـصفت  هتفگ و  نیا  تابثا 
: تسا هدافتسا  لباق 

(30/153/ فارعا « ) َنوُدَتْهُم ْمُهَّنَأ  َنُوبَسْحَی  ِهَّللا َو  ِنوُد  ْنِم  َءاِیلْوَأ  َنیطایَّشلا  اوُذَخَّتا  ُمُهَّنِإ  َُهلالَّضلا  ُمِْهیَلَع  َّقَح  ًاقیرَف  يدَه َو  ًاقیرَف  »

هک دنرادنپ  یم  دنتفرگ و  دوخ  ّیلو  ادخ  ياج  هب  ار  نیطایـش  اهنآ  دش  ققحم  اهنآ  رب  یهارمگ  یهورگ  درک و  تیادـه  ار  یهورگ  »
«. دنا هتفای  هار 

هک دوش  یم  مولعم  تسا ؛ نتفرگ  دوـخ  ءاـیلوا  ادـخ  ياـج  هب  ار  نیطایـش  ناـهارمگ ، ّقـح  رد  تلالـض  قّـقحت  ّتلع  هیآ ، نیا  رب  اـنب 
.دندش تیاده  هک  دنتفریذپ  ار  ادخ  تیالو  ناگتفای ، تیاده 

------------

ص433. ج1 ، یفاکلا ، . 
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ص433. ج1 ، یفاکلا ، . 

رگتیاده باختنا 

هراشا

ریغ .تسا  رتاناد  وا  تیاده  تیعضو  هب  تبسن  ناسنا ، ره  ناهن  ّرس و  زا  نتـشداد  ربخاب  سک و  ره  هنیـسپ ي  هنیـشیپ و  هب  ملع  اب  ادخ 
تیاده یـسک  هکنیا  صیخـشت  زا  سپ  دنهاوخب  هکنیا  هب  دسر  هچ  دنوش ، یم  هابتـشا  راچد  زین  ناگتفای  تیادـه  صیخـشت  رد  ادـخ 

زین قلخ  رگتیاده  دناوت  یم  وا  هک  دوش  زرحم  ناشیارب  هکنیا  رتالاب  و  دش ، دـهاوخن  یهارمگ  راچد  زین  هدـنیآ  رد  هک  دـنبایرد  هتفای ،
(117/142/ ماعنأ « ) َنیدَتْهُْملِاب ُمَلْعَأ  َوُه  ِِهلیبَس َو  ْنَع  ُّلِضَی  ْنَم  ُمَلْعَأ  َوُه  َکَّبَر  َّنِإ  ! » دشاب

َیلِإ يِدـْهَی  ْنَمَف  َأ  « » تسا رتاـناد  ناـگتفای  هر  هب  ومه  و  دوش ، یم  فرحنم  وا  هار  زا  یـسک  هچ  دـناد  یم  رتهب  وت  راـگدرورپ  اـنامه  »
(35/213/ سنوی « ) َنوُمُکْحَت َْفیَک  ْمَُکل  امَف  يدُْهی  ْنَأ  اَّلِإ  يِّدِهَی  ْنَّمَأ ال  َعَبَُّتی  ْنَأ  ُّقَحَأ  ِّقَْحلا 

هک نآ  رگم  دـبای  یمن  هار  هک  یـسک  ای  دریگ  رارق  يوریپ  دروم  تسا  رتراوازـس  دـنک  یم  يربهر  قح  يوس  هب  هک  یـسک  ایآ  سپ  »
رد ار  دوخ  یناوتاـن  اـهراب  شا  یخیراـت  هبرجت ي  رد  تیرـشب  دـینک »؟ یم  مکح  هنوگچ  تسا ، هدـش  هچ  ار  امـش  دـننک ؟ شتیادـه 
هب يرایتخا  نینچ  الـصا  هتـساوخن و  تسین  شناوت  رد  هک  ار  يراک  رـشب  زا  زگره  زین  ادخ  اذـل  تسا ؛ هدرک  تباث  رما  نیا  صیخـشت 

(68/393/ صصق « ) َنوُکِرُْشی اَّمَع  یلاعَت  ِهَّللا َو  َناْحبُس  ُهَرَیِْخلا  ُمَُهل  َناک  ام  ُراتْخَی  ُءاشَی َو  ام  ُُقلْخَی  َکُّبَر  َو  : » تسا هدادن  رشب 

هک ینایاتمه  زا  ادخ  تسا  هّزنم  .دنرادن  يرایتخا  نانآ  .دنیزگ  یمرب  دـهاوخب  هچ  ره  و  دـنیرفآ ، یم  دـهاوخب  هچ  ره  وت  راگدرورپ  »
َّزَع َهَّللا  َّنِإ  َلاَقَف : ُءاشَی » ام  ُُقلْخَی  َکُّبَر  َو  : » ِِهلْوَق یَنْعَم  ْنَع  ص )  ) ِهَّللا َلوُسَر  ُْتلَأَس  َلاَق : ٍِکلاَم  ِْنب  ِسَنَأ  ْنَع  دنوش »! یم  لئاق  وا  يارب 

َِینَلَعَجَف اَنَبَجَْتناَف ، ِْقلَْخلا  ِعیِمَج  یَلَع  ِیْتَیب  َلـْهَأ  ِینَراَـتْخا َو  َیلاَـعَت  َهَّللا  َّنِإ  ُراـتْخَی » َو  : » َلاَـق َُّمث  َءاَـش ، َْفیَک  ٍنیِط  ْنِم  َمَدآ  َقَلَخ  َّلَـج  َو 
ْنَم ُراَتْخَأ  یِّنَِکل  اوُراَتْخَی َو  ْنَأ  ِداَبِْعِلل  ُْتلَعَج  اَم  ِینْعَی  ُهَرَیِْخلا » ُمَُهل  َناـک  اـم  : » َلاَـق َُّمث  َّیِـصَْولا  ٍِبلاَط �  ِیبَأ  َْنب  َِّیلَع  َلَـعَج  َلوُسَّرلا َو 
ُراَّفُک ِِهب  َنوُکِرُْشی  اَّمَع  ٌهَّزَنُم  ُهَّللا  ِینْعَی  َنوُکِرُْشی » اَّمَع  یلاعَت  ِهَّللا َو  َناْحبُس  : » َلاَق َُّمث  ِهِْقلَخ ، ْنِم  ُُهتَرَیِخ  ُُهتَْوفَـص َو  ِیْتَیب  ُلْهَأ  اَنَأَف َو  ُءاَشَأ ؛

 . َهَّکَم

.مدیـسرپ دـنیرفآ »...  یم  دـهاوخب  هچ  ره  وـت  راـگدرورپ   » هیآ ي ياـنعم  هراـبرد ي  ص )  ) ادـخ لوـسر  زا  دـیوگ : کـلام  نب  سنا 
اناـمه دـنیزگ » یمرب  دـهاوخب  هچ  ره  و  : » دـندومرف سپـس  دـیرفآ ، تساوـخ  یم  هک  هنوـگ  نآ  لـگ ، زا  ار  مدآ  دـنوادخ  دـندومرف :
سپـس .ّیـصو  ار  یلع  داد و  رارق  شا  هداتـسرف  ارم  دـیزگرب ؛ درک و  راـیتخا  ناگدـیرفآ  عیمج  رب  ارم  تیبـلها  ارم و  لاـعتم  دـنوادخ 

سپ .منک  یم  باختنا  مهاوخب  ار  سک  ره  دوخ ، نکل  مدادن ، رارق  باختنا  ّقح  مدرم ، يارب  ینعی  دنرادن » يرایتخا  نانآ  : » دـندومرف
یم لئاق  وا  يارب  هک  ینایاتمه  زا  ادـخ  تسا  هّزنم  : » دـندومرف سپـس  .میتسه  وا  ناگدـیرفآ  نایم  زا  ادـخ  ناگدـیزگرب  متیبلها  نم و 
قلخ تیاده  راد  هدهع  دوخ  لاعتم  دنوادخ  .دـنوش  یم  لئاق  وا  يارب  هّکم  نارفاک  هک  ینایاتمه  زا  دـنوادخ  تسا  هّزنم  ینعی  دـنوش »

«. تسام هدهع ي  رب  تیاده  انامه  (: » 12/595/ لیل « ) يدُْهَلل اْنیَلَع  َّنِإ  : » تسا هدومرف  هتخاس و  بجاو  شیوخ  رب  ار  تیاده  هتـشگ و 
نییعت ماما )  ) يرگتیاده یتسیاب  تیاده ، يارب  هک  ورنیا  زا  .تسوا  دوخ  هدهع ي  رب  تسا  قلخ  تیادـه  همزال ي  هک  مه  ماما  نییعت 
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ار یموق  ره  و  (: » 7/250/ دعر « ) ٍداه ٍمْوَق  ِّلُِکل  َو  : » هیآ ي .دراذگ  یمناو  دوخ  لاح  هب  ماما ، يداه و  نودب  ار  یموق  چـیه  ادـخ  دوش 
: دومرف زین  حون  ترضح  هب  باطخ  هک  نانچ  .تسا  ماما  نییعت  هنیمز ي  رد  یهلا  نیمضت  رگنایب  تسا ،» يرگتیاده 

ًایِداَـه ٍمْوَق  ِّلُِـکل  َلَـعْجَأ  ْنَأ  ُْتیَـضَق  ْدَـق  یِّنِإَـف  يِْرمَأـِب  ٍفِراَـع  ِیلِیبَس َو  َیلِإ  ٍداَـه  ََّیلِإ َو  ٍعاَد  ِیل َو  ٍهَّجُح  ِْریَِغب  َساَّنلا  ُكُْرتَأ  ْنُکَأ  َْمل  َو 
 . ِءاَیِقْشَْألا یَلَع  ِیل  ًهَّجُح  ُنوُکَی  َءاَدَعُّسلا َو  ِِهب  يِدْهَأ 

رّرقم نینچ  نم  مهنناو ، دوخ  رما  هب  فراع  دوخ و  هار  هب  رگتیاده  دوخ و  يوسب  هدننک ي  توعد  دوخ و  تّجح  نودـب  ار  مدرم  نم 
تّجح مامتا  ناتخبدب  رب  منک و  ییامنهر  ار  نادنمتداعـس  وا  هلیـسو ي  هب  ات  مهد  رارق  ییامنهر  ربهر و  یموق  ره  نایم  رد  هک  مدرک 

دناسرب و ادخ  قلخ  هب  ار  تیاده  نیا  دناوت  یم  هدوب و  یهلا  تیاده  ياریذپ  امیقتسم  دوخ  هک  دهد  یم  رارق  ماما  ار  یـسک  وا  .دشاب 
ناشکرابم یگدنز  تاظحل  نیـسپاو  رد  ص )  ) ادـخ لوسر  ساسا  نیمه  رب  .دوب  دـهاوخ  هتـساریپ  یهارمگ  لهج و  زا  زین  هدـنیآ  رد 

: دندومرف نینمؤملا �  ریما  ترضح  نتشیوخ ، زا  سپ  تما  رگتیاده  ماما و  هب  باطخ 

 . --------------- ْمُهَتَیِداَع ٍْشیَُرق َو  َقاَُّسف  َْکیَلَع  ُفاَخَأ  ْنَِکل  يَدُْهلا َو  َدَْعب  َّلِضَت  ْنَأ  َْکیَلَع  ُفاَخَأ  ُتَْسل 

ص97. ج1 ، فئارطلا ، . 

ص285. ج8 ، یفاکلا ، . 

ص121. تاجردلا ، رئاصب  . 

------------------

ریما .مراد  میب  ناـشیا  ینمـشد  شیرق و  ناقـساف  زا  وـت  رب  هکلب  يوـش ، هارمگ  تیادـه ، زا  سپ  هک  مسرت  یمن  نیا  زا  وـت  هـب  تبـسن 
نارکیب ملع  يوس  زا  وا ، رد  یهارمگ  لهج و  نتشادن  هار  اذل  هتـشگ ؛ تما  نیا  رگتیاده  ماما و  ّقح ، ترـضح  بناج  زا  نینمؤملا � 

یمن نیا  زا  : » دـیامرف یم  وا  هب  باطخ  هک  تسا  یهلا  ملع  هناوتـشپ ي  هب  داـمتعا  اـب  مرکا  ربماـیپ  ورنیا  زا  .تسا  هدـش  نیمـضت  یهلا 
هک زین  ترـضح  نآ  زا  سپ  ناماما  لاح  لماش  هکلب  تسین ، نینمؤملا �  ریما  ّصاخ  نیا  و  يوش .» هارمگ  تیادـه ، زا  سپ  هک  مسرت 

ٌدوُهْعَم َّلَج  َّزَع َو  ِهَّللا  َنِم  ٌدـْهَع  َهَماَمِْإلا  َّنِإ  َلاَـق : ِهَّللا �  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍراَّمَع  ِْنب  َهَیِواَعُم  ْنَع  .دوش  یم  دـنا  هدـش  نییعت  ادـخ  بناج  زا 
 . ِهِدَْعب ْنِم  ُنوُکَی  يِذَّلا  ِنَع  اَهَیِوْزَی  ْنَأ  ِماَمِْإِلل  َْسَیل  َْنیَّمَسُم  ٍلاَجِِرل 

هدربماـن و ینادرم  يارب  هک    يادـخ بناج  زا  تسا  ینامیپ  دـهع و  تماما ، دـندومرف : قداص �  ترـضح  دیوگ : رامع  رـسپ  هیواعم 
ُتْرَـضَح َلاَـق : ِمْهَْجلا  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِنَع  .دـنادرگب  دراد و  رود  دوخ  زا  دـعب  ماـما  زا  ار  نآ  درادـن  ّقح  ماـما ، تسا ؛ هدـش  هتـسب  نّیعم ،

: َُهل َلاَقَف  ْمُهُضَْعب  َُهلَأَسَف  ِهَِفلَتْخُْملا ، ِقَرِْفلا  َنِم  ِماَلَْکلا  ُلْهَأ  ُءاَهَقُْفلا َو  َعَمَتْجا  ِدَق  اَضِّرلا � َو  یَسُوم  ُْنب  ُِّیلَع  ُهَْدنِع  ًامْوَی َو  ِنُومْأَْملا  َسِلْجَم 
؟ اَهیِعَّدُِمل ُهَماَمِْإلا  ُّحِصَت  ْیَش ٍء  ِّيَِأب  ِهَّللا ! ِلوُسَر  َْنبا  اَی 

.ِلِیلَّدلا ِّصَّنلِاب َو  َلاَق :
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؟ َیِه اَمِیف  ِماَمِْإلا  َُهلَالَدَف  َُهل : َلاَق 

 . ِهَوْعَّدلا َِهباَِجتْسا  ِْملِْعلا َو  ِیف  َلاَق :

يا هفئاط  هقرف و  ره  زا  ناملکتم  اهقف و  دوب و  اـجنآ  رد  اضر �  ترـضح  مدش ، دراو  نومأم  سلجم  هب  يزور  دیوگ : مهج  نب  نسح 
یم تباث  نآ  یعدم  يارب  تماما  لیلد  هچ  هب  ادـخ ! لوسر  دـنزرف  يا  دیـسرپ : ترـضح  زا  نانآ  زا  یکی  دـندوب ، سلجم  نآ  رد  زین 

؟ دوش

.لیلد ّصن و  هب  دندومرف : ترضح 

؟ تسیچ رد  ماما  تلالد  دیسرپ :

هک تسا  یبلطم  نامه  رگید  نایب  دراد ، ّصن  هب  زاین  تماما  ندش  تباث  هکنیا  .وا  ياعد  ندـش  باجتـسم  و  شناد ، ملع و  رد  دومرف :
.دشاب هدیـسر  ّقح  ترـضح  ای  ربمایپ و  ای  لبق  ناماما  ای  لبق  ماما  يوس  زا  تسا  مزال  وا  یفّرعم  دعب و  ماما  تماما  رب  ّصن  .دـش  هتفگ 

رد ماما  هک  تسادـخ  باختنا  رایتخا و  هب  همه  دراد  دوجو  یلبق  ناماما  يوس  زا  يدـعب  ناماما  تماما  رب  هک  مه  یـصوصن  تشگزاب 
 ---------------- .دراد یمرب  نآ  زا  هدرپ  دنک و  یم  نایب  ار  نامه  عقاو 

ص278. ج1 ، یفاکلا ، . 

ص200. ج2 ، اضرلا � ، رابخأ  نویع  . 

تایاور رد  تیاده  فاصوا 

يدهلا هّمئا 

تیبلها صوصخ  رد  تیادـه ،) عوضوم  رد   ) يرگید فیـصوت  ریبعت و  ره  زا  شیب  تایاور  رد  يدـه ، هّمئا ي  تیادـه و  ماـما  ریبعت 
رد تایآ ، تمـسق  رد  هک  هدومرف  حرطم  هّمئا  هرابرد ي  میرک  نآرق  رد  لاعتم  دـنوادخ  ار  ریبعت  نیا  نیع  .تسا  هدـش  لامعتـسا  (ع )

.دش یسررب  مّود  لّوا و  هیآ ي  لیذ 

يدهلا باوبا 

 . يِدَْعب يَدُْهلا  ُبَاب  ًاِّیلَع  َّنِإ  ِساَّنلا  َرِشاَعَم  ص :)  ) ِهَّللا ُلوُسَر  َلاَق  َلاَق : ٍساَّبَع  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  ْنَع 

.تسا تیاده  ِرد  نم  زا  سپ  یلع � ، انامه  مدرم ! يا  دندومرف : ص )  ) ادخ لوسر  دیوگ : سابع  نب  هللادبع 

نآ زا  سپ  .دنتفای  یم  هار  تیاده  هب  نآ  زا  هک  دوب  يرد  نوچمه  ناشیا  دوجو  دندوب  ملاع  نیا  رد  ص )  ) ادـخ لوسر  یتقو  ات  ینعی 
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یَسُوم ِنَسَْحلا  َابَأ  ُْتعِمَـس  َلاَق  ٍرَْکب  ِیبَأ  ُْنب  ُمیِهاَْربِإ  .تسا  یلع �  نینمؤملا  ریما  تسج  نآ  زا  ار  تیاده  یتسیاب  هک  يرد  ترـضح ،
َْمل ِهِیف َو  ْلُخْدَی  َْمل  ْنَم  ًاِرفاَک َو  َناَک  ُْهنِم  َجَرَخ  ْنَم  ًانِمُْؤم َو  َناَک  ٍِّیلَع  ِبَاب  ْنِم  َلَخَد  ْنَمَف  يَدُْهلا ؛ ِباَْوبَأ  ْنِم  ٌبَاب  ًاِّیلَع �  َّنِإ  ُلوُقَی :  �

 . ُهَئیِشَْملا ُمِهِیف  ِهَِّلل  َنیِذَّلا  ِهَقَبَّطلا  ِیف  َناَک  ُْهنِم  ْجُرْخَی 

نیا زا  هک  یسک  تسا ، تیاده  ياهرد  زا  يرد  یلع �  انامه  دومرف : یم  هک  مدینش  مظاک �  ترضح  زا  دیوگ : رکب  یبا  نب  میهاربا 
يا هقبط  نآ  رد  جراخ ، هن  دوش و  دراو  نآ  زا  هن  هک  یـسک  تسا و  رفاک  دوش  جراـخ  نآ  زا  هک  یـسک  تسا و  نمؤم  دوش  دراو  رد 

: میراد یم  هضرع  ناشیا  تمدخ  زین  نیـسح �  ماما  روثأم  ترایز  رد  .دهد  یم  ماجنا  نانآ  هرابرد ي  دهاوخ  هچ  ره  ادـخ  هک  تسا 
هکنیا هب  هّجوت  اب  تیاده .» برد  يراگزیهرپ و  هملک ي  دییامش  هک  مهد  یم  تداهش  « : » يَدُْهلا ُبَاب  يَْوقَّتلا َو  ُهَِملَک  َکَّنَأ  ُدَهْـشَأ  »

جهن هبطخ ي 87  رد  ناـشیا  .میهد  یم  رارق  هّجوـت  دروـم  زین  ار  یلع �  ترـضح  هبطخ ي  زا  یتمـسق  دنتیاده ، ياهرد  ع )  ) تیبلها
اب هک  ار  یـسک  مه  دـنیامرف و  یم  نایب  ار  وا  فاـصوا  دـننک و  یم  یفرعم  تسانـشآ  تیادـه  ياـهرد  اـب  هک  ار  یـسک  مه  هغـالبلا ،
هک تسا  يا  هدنب  ادخ ، دزن  هدنب  نیرت  بوبحم  نیرتهب و  انامه  ادخ ! ناگدنب  يا  دنیامرف : یم  ادتبا  رد  تسا ؛ هناگیب  تیادـه  ياهرد 

يَدُْهلا َو ِباَْوبَأ  ِحِیتاَفَم  ْنِم  َراَص  يَوَْهلا َو  ِلْهَأ  ِهَکَراَشُم  یَمَْعلا َو  ِهَفِـص  ْنِم  َجَرَخَف   .... » تسا هداد  يرای  سفن  اب  راکیپ  رد  ار  وا  ادخ 
يراوخ ياهرد  لفق  دـش و  تیادـه  ياهرد  دـیلک  دـش ، جراـخ  ناتـسرپاوه  اـب  تکراـشم  یلدروک و  زا  و  « : » يَدَّرلا ِباَْوبَأ  ِقِیلاَـغَم 

ار نارگید  دـنز و  یم  ع )  ) تیبلها زا  مد  يا ، هدـنب  نینچ  هک  تسنیا  رگنایب  دـش ،» تیادـه  ياهرد  دـیلک  : » دـندومرف هکنیا  تشگ .»
هرهب یب  شناد  زا  اما  دنمان  دنمشناد  ار  وا  هک  يرگید  و  دنیامرف : یم  رگید  هورگ  فیـصوت  رد  همادا ، رد  .دیامن  یم  هر  ناشیا  يوسب 
بانط زا  ییاه  ماد  و  هتخومآ ، ناهارمگ  زا  ار  هدـننک  هارمگ  بلاطم  و  هتفرگ ، ارف  نادان  یعمج  زا  ار  اه  ینادان  زا  هتـسد  کی  تسا ،
سوه هب  ار  ّقح  و  دهد ، یم  قیبطت  دوخ  ياه  هتساوخ  لایما و  رب  ار  نآرق  هدنکفا ، مدرم  هار  رـس  رب  نیغورد  ياه  هتفگ  رورغ و  ياه 

ُْهنَع َو َّدُصَیَف  یَمَْعلا  َبَاب  َال  ُهَِعبَّتَیَف َو  يَدُْهلا  َبَاب  ُفِْرعَی  َال  ٍناَوَیَح  ُْبلَق  ُْبلَْقلا  ٍناَْسنِإ َو  ُهَروُص  ُهَروُّصلاَف   .... » دنک یم  ریـسفت  دوخ  ياه 
ِرد و  دـنک ، يوریپ  وا  زا  ات  دسانـش  یمن  ار  تیادـه  ِرد  تسا ، ناویح  بلق  شبلق  و  ناسنا ، هرهچ  وا  هرهچ ي  « : » ءاَیْحَْألا ُتِّیَم  َکـِلَذ 
هب هبطخ  تمـسق  نیا  زا  ترـضح ، هاگنآ  ناگدـنز .» نایم  رد  تسا  يا  هدرم  وا  سپ  دـنادرگ ؛ يور  نآ  زا  ات  دسانـش  یمن  ار  يروک 

 -------------- .دننک یم  یفرعم  دنتیاده  ياهرد  هک  ار  ص )  ) ربمایپ ترتع  دعب ،

ص31. قودصلا ، یلامأ 

ص388. ج2 ، یفاکلا ، . 

ص570. ج4 ، یفاکلا ، . 

ص118. هغالبلا ، جهن  . 

ص119. هغالبلا ، جهن  . 

يدهلا ناکرا 
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: دز ادص  دینش  یم  يرادیب  ناسنا  ره  هک  يا  هنوگ  هب  لیئربج  یلع �  ترضح  ندروخ  تبرض  ماگنه 

 . يَدُْهلا ُناَکْرَأ  ِهَّللا  ْتَمَّدَهَت َو 

.تخیرورف تیاده  ياهنوتس  مسق  ادخ  هب 

يدهلا مالعا 

رد ِِهب . » ُمَْلُعی  اَِمل  ٌمْسِإ  ُمَلَعلا  : » دوش یم  لصاح  يزیچ  هب  ملِع  نآ ، طّـسوت  هک  دوش  یم  هتفگ  يزیچ  هب  يوغل  تهج  زا  مَلَع ، هملک ي 
.تسا هناشن » تمالع و   » هملک ي دناسر  یم  ار  انعم  نیمه  ینشور  هب  هک  يا  هملک  یسراف 

هدش دراو  هعمج  رصع  زامن  زا  دعب  هک  یتاولص  رد  .دندوب  تیاده  هناشن ي  تمالع و  ترضح  نآ  دوخ  ص )  ) ادخ لوسر  نامز  رد 
 . تسا هدش  دراو  يدهلا » ملع   » ریبعت ص )  ) مرکا ربمایپ  هرابرد ي 

ناشکرابم یگدـنز  تاظحل  نیـسپاو  رد  ص )  ) ادـخ لوسر  .دـنتیاده  ياه  هناشن  اـهتمالع و  ع )  ) همئا زین  ص )  ) ادـخ لوسر  زا  سپ 
: دندومرف یلع �  ترضح  هب  باطخ 

 . يَدُْهلا ُمَلَع  ُمَلَْعلا  َْتنَأ  اَمَّنِإ  ٍقیِحَس َو  ٍداَن  ٍقیِمَع َو  ٍّجَف  ِّلُک  ْنِم  یَتُؤت  اَمَّنِإ  اًمَلَع َو  ُهَّللا  اَهَبَصَن  ِهَبْعَْکلا  ُلَثَم  ِهَّمُْألا  ِیف  َُکلَثَم  اَمَّنِإَف 

مَلَع و وت  اهنت  دـنیآ و  یم  وت  دزن  یتسدرود  سلجم  هار و  ره  زا  هتخاـس ؛ مَلَع  ارنآ  ادـخ  هک  يا  هبعک  نوچمه  تما  نیا  رد  وت  اـنامه 
ریدغ دیع  زور  رد  نآ  ندناوخ  هک  يزامن  تعکر  ود  زا  سپ   ) هدش تیاور  قداص �  ترضح  زا  هک  یئاعد  رد  .یتیاده و  هناشن ي 

: میراد یم  هضرع  ادخ  هب  تسا ) ّبحتسم 

ْمُهَْتلَعَج َنیِذَّلا  َنیِدِـشاَّرلا  ِهاَدُْـهلا  ِهَِّمئَْألا  َکِِّیبَن  ِدـَْعب  ْنِم  َكِْرمَأ  ِهَالُو  ِهَیَالَو  َیلِإ  اَنَْتیَدَـه  يِذَّلِاب  اَْنیَلَع  َکِماَْعنِإ  یَلَع  ُدْـمَْحلا  َکَـلَف  َّمُهَّللَا 
 . يَدُْهلا َماَلْعَأ  َكِدیِحْوَِتل َو  ًاناَکْرَأ 

ناماما تربمایپ ، زا  سپ  ترما  نابحاص  تیـالو  هب  اـم  ندرک  تیادـه  اـب  يداـهن  تمعن  اـم  رب  هکنیا  رطاـخب  ساپـس  ار  وت  ادـنوادخ !
نحنف : » دـندومرف لضفم  هب  زین  قداص �  ترـضح  .يداد  رارق  تیادـه  ياه  مَلَع  دـیحوت و  ياه  هیاپ  ار  اهنآ  هک  یئامنهار  رگیادـه 
ناشیا هب  عجار  يدهلا » ملع   » ریبعت ع )  ) تیبلها تارایز  رد  يددعتم  دراوم  رد  نینچمه  تیاده .» ياه  هناشن  مییام  « : » يدـهلا مالعأ 

زین نامز �  ماما  هرابرد ي  هتـشگ  رداص  هسدقم  هیحان ي  زا  هک  نیـسای  لآ  ترایز  زا  سپ  ياعد  رد  هلمج  زا  .تسا  هدـش  لامعتـسا 
 . دراد دوجو  روکذم  ریبعت 

سپ لاعتم ، دنوادخ  ورنیا  زا  .دشاب  راکـشآ  دیاب  ملع  تسا ، ییادیپ  دشاب  رادروخرب  نآ  زا  دیاب  هناشن  مَلَع و  هک  یتیوصخ  نیرتمهم 
.داد رارق  دندوب  رترادومن  رتراکشآ و  تّما  مامت  زا  هک  ترـضح  نآ  هیرذ ي  تیبلها و  رد  ار  تیاده  تماما و  ص ،)  ) مرکا ربمایپ  زا 

: مییامن یم  رکذ  تسا  ص )  ) ربمایپ زا  سپ  ِماما  ِییادیپ  دومن و  موزل  رگنایب  هک  ار  مکح  نب  ماشه  هرظانم ي  زا  یشخب  اجنیا  رد 
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: دشاب هتشاد  تیصوصخ  راهچ  يداژن  تهج  زا  یتسیاب  ماما 

.دشاب فورعم  هدش و  هتخانش  یسنج  زا  .1

.دشاب يا  هدش  هتخانش  هلیبق ي  هریت و  زا  .2

.دشاب يا  هدش  هتخانش  نادناخ  زا  .3

.دشاب هدیسر  يو  صوصخ  رد  يا  هراشا  ص ،))  ) ادخ لوسر   ) توعد تعیرش و  بحاص  يوس  زا  .4

زور ره  هک  نامه  تسا ، اهنآ  زا  توعد  تعیرـش و  بحاص  هک  تسین  رت  فورعم  برع  سنج  زا  یـسنج  يرـشب ، ساـنجا  ناـیم  رد 
ره شوگ  هب  وا  توعد  و  ِهَّللا ،» ُلوُسَر  ًادَّمَُحم  َّنَأ  ُهَّللا َو  اَّلِإ  ََهلِإ  اـَل  ْنَأ  ُدَهْـشَأ  : » دـننز یم  داـیرف  وا  ماـن  هب  دـجاسم  يـالاب  تبوـن  جـنپ 

سنج رد  قلخ  نیا  رب  ادخ  تّجح  هک  دوب  اور  رگا  .دسر  یم  نیمز  برغ  قرش و  رد  رکنم  ّرقم و  نادان و  اناد و  راکدب و  راکوکین و 
رشب زا  يرگید  داژن  رد  ار  وا  هک  دوب  اور  دربن و  یپ  وا  هب  دنک و  وجتسج  يرمع  راتساوخ ، هدنیوج و  هک  دمآ  یم  مزال  دشاب  يرگید 

رد نیا  دـیآ و  دوجو  هب  داـسف  هدرک  رـشب  يارب  یئوج  تحلـصم  ادـخ  هک  یهار  زا  دـمآ  یم  مزـال  دـیوجب و  نارگید  مجع و  دـننام 
تسین اور  دشابن  زئاج  عوضوم  نیا  نوچ  و  دوشن ، تفای  هک  دنک  بجاو  يرما  مدرم  رب  هک  دشابن  اور  ادخ  لدع  تمکح و 

-------------

ص282. ج42 ، راونألا ، راحب 

ص210. ج8 ، قیقحتلا ، . 

ص73. نیمألا ، دلب  . 

ص72. همئألا ، صئاصخ  . 

ص145. ج3 ، ماکحألا ، بیذهت  . 

ص50. ج1 ، مالسإلا ، مئاعد  . 

ص494. ج2 ، جاجتحإلا ، . 

----------------

رکذ هک  یلیلد  نیمه  هب  و  دراد ، دـنویپ  توعد  تعیرـش و  بحاـص  هب  برع  سنج  اریز  دـشاب ، برع  سنج  ریغ  زا  ربهر  ماـما و  هک 
.دراد و ربمایپ  هب  برق  نانآ  داژن  اریز  دنـشیرق ، هک  دـشاب  ربماـیپ  هلیبق ي  هریت و  ریغ  رد  هک  تسین  اور  مه  برع  سنج  ناـیم  رد  دـش 
، تساهنآ زا  ربمایپ  هک  دـشاب  ینادـناخ  رد  زین  هلیبق  نیا  ناـیم  رد  هکنآ  رگم  تسین  اور  دـشاب  يرگید  هلیبق ي  رد  هک  دوبن  اور  نوچ 
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هزیتس هب  تماما  رما  رد  راچان  دنرایسب و  نادناخ  نیا  لها  نوچ  و  دنرتکیدزن ، توعد  تعیرـش و  بحاص  هب  تبـسن  نادناخ  نآ  اریز 
ار وا  توعد ، تعیرـش و  بحاص  یتسیاب  اذـل  دـندرگ ، نآ  یعّدـم  کی  ره  ماقم ، نیا  تفارـش  يرترب و  رطاخب  دـنزادرپ و  وگتفگ  و 
رد هک  تسا  نیمه  رطاخب  ریدغ  دیع  زور  تیمها  دنکن .  عمط  نآ  رد  يرگید  ات  دـنک  نایب  ار  شبـسن  مان و  صخـش و  دـهد و  ناشن 

.دندومن مَلَع  تّما  مامت  لباقم  رد  ار  یلع �  ترضح  ّقح ، ترضح  رما  هب  ص )  ) مرکا ربمایپ  زور ، نیا 

َتْغَرَف اَذِإ  ُلوـُقَی : و 8/596 )  7/ حارـشنا « ) ْبَغْراَف َکِّبَر  یلِإ  ْبَْصناَـف َو  َتْغَرَف  اذِإَـف  : » َیلاَـعَت ِِهلْوَق  ِیف  َلاَـق  ُهَّنَأ  ِهَّللا �  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع 
ُهاَداَع ْنَم  ِداَع  ُهَالاَو َو  ْنَم  ِلاَو  َّمُهَّللا  ُهَالْوَم  ٌِّیلَعَف  ُهَالْوَم  ُْتنُک  ْنَم  ص :)  ) َلاَقَف ًهَِیناَلَع ، ُهَلْضَف  ْمُهِْملْعَأَف  َکَّیِـصَو  ِْنلْعَأ  َکَمَلَع َو  ْبَْصناَف 

 . ٍتاَّرَم َثاََلث 

: دـیوگ یم  دـندومرف : امن » تبغر  تراگدرورپ  يوسب  نک و  بوصنم  يدـش  غراف  نوچ  سپ   » هیآ ي هراـبرد ي  قداص �  ترضح 
رد ص )  ) ادخ لوسر   ) سپ .زومایب  اهنآ  هب  انلع  ار  وا  يرترب  دراد و  نالعا  ار  دوخ  یـصو  نک و  بصن  ار  تمَلَع  یتفای  تغارف  یتقو 
ره رادـب و  تسود  دراد  تسود  ار  وا  هک  ار  هک  ره  ایادـخ  تسالوم ، یلع  مدوب  الوم  نم  ار  هک  ره  دـندومرف : یهلا ) روتـسد  نیا  یپ 

نیا يور  رب  ار  دوخ  مشچ  تما  نیا  ناتفص  شاّفخ  زا  یخرب  اما  .دندومرف  ارنیا  هبترم  هس  .دراد  نمـشد  دراد  نمـشد  ار  وا  هک  ار  هک 
.دنناماو دوخ  یهارمگ  لهج و  یکیرات  رد  ات  دنتسب  مَلَع 

اَنْرَکَذَـف ٍِتباَث  ُْنب  ُناَمْعُّنلا  َهَفِینَح  ُوبَأ  اَْنیَلَع  َلَخَدَـف  ِِّیفَْریَّصلا  ٍبِیبَح  ِْنب  ِمَْثیَْهلا  َدـْنِع  ُْتنُک  َلاَق : ِِّیفَْریَّصلا  ٍذـِئاَع  ِْنب  ِلَـفَْون  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع 
ِریِدَغ ِثیِدَِحب  ْمَُهل  اوُّرُِقت  َال  : » اَِنباَحْـصَِأل ُْتُلق  ْدَق  َهَفِینَح : ُوبَأ  َلاَقَف  ٍّمُخ ، ِریِدَغ  ِیف  ٌماَلَک  اَنَْنَیب  َراَد  ٍِبلاَط � َو  ِیبَأ  َْنب  َِّیلَع  َنِینِمْؤُْملا  َریِمَأ 

«! ْمُکوُمِصْخَیَف ٍّمُخ 

!؟ ُناَمُْعن اَی  َكَْدنِع  َوُه  اَم  ِِهب َأ  َنوُّرُِقی  َال  َِمل  َُهل : َلاَق  ِِّیفَْریَّصلا َو  ٍبِیبَح  ِْنب  ِمَْثیَْهلا  ُهْجَو  َرَّیَغَتَف 

! ... ُُهتیِّوُر ْدَق  يِْدنِع َو  َوُه  یََلب ، َلاَق :

یبا نب  یلع  نانمؤم  ریما  زا  دـش ، دراو  ام  رب  تباث  نب  نامعن  هفینحوبا  هک  مدوب  یفریـص  بیبح  نب  مَثیَه  دزن  دـیوگ : لفون  نب  دـمحم 
هب نایعیـش )  ) ناـنآ دزن  : » ما هتفگ  دوخ  ناراـی  هب  نم  تفگ : هفینحوبا  .دـمآ  ناـیم  هب  نخـس  مخ  ریدـغ  هراـبرد ي  میتفگ و  بلاط � 

«! دننک یم  موکحم  ار  امش  هک  دینکن  فارتعا  ریدغ  ثیدح 

!؟ نامعن يا  يرادن  لوبق  دوخ  وت  رگم  دننکن ، فارتعا  ارچ  تفگ : وا  هب  دش و  نوگرگد  مثیه  هرهچ ي  گنر  ناهگان 

زور رون  اب  نک  يوخ  كدنا  كدنا  تسا .... ! هدش  لقن  میارب  مراد و  لوبق  مدوخ  نم  ارچ ، تفگ :

زورف یب  ینامب  یشافخ  هن  رو 

هانیع يدهلا و  فنأ 
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: دندومرف مدرم  هب  يا  هبطخ  رد  نینمؤملا �  ریما 

 . ُهاَْنیَع يَدُْهلا َو  ُْفنَأ  اَنَأ  ِناَمیِْإلا  ُْفنَأ  اَنَأ  ُساَّنلا  اَهُّیَأ 

.متیاده مشچ  ود  ینیب و  نم  مدرم ! يا 

يدهلا هیآ 

 . يَدُْهلا ُهَیآ  اِیلَع �  َّنَأ  ِشْرَْعلا : ِتْحَت  ْنِم  ًءاَِدن  ُْتعِمَس  ِهَِعباَّسلا  ِءاَمَّسلا  َیلِإ  ِیب  َيِرْسُأ  َهَْلَیل  ص :)  ) ِهَّللا ُلوُسَر  َلاَق  َلاَق : َهَْریَرُه  ِیبَأ  ْنَع 

یلع � تفگ : یم  هک  مدینش  شرع  ریز  زا  یئادص  دندرب  متفه  نامسآ  هب  ارم  هک  یبش  دندومرف : ص )  ) ادخ لوسر  دیوگ : هریرهوبا 
 . يَدُْهلا ُهَیآ  ُنَْحن  َلاَق : ِهَّللا �  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍناَنِس  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  .تسا  تیاده  هناشن ي 

--------------

ص366. ج2 ، نیدلا ، لامک 

ص294. ج1 ، یفاکلا ، . 

ص26. دیفم ، یلامأ  . 

ص27. ینامعن ، تبیغ  . 

ص89. هبقنم ، هئم  . 

ص259. ج26 ، راونألا ، راحب  . 

---------------

.تیاده هناشن ي  تیآ و  میئام  دندومرف : قداص �  ترضح  دیوگ : نانس  نب  دمحم 

يدهلا لیبس  هطبار 

: دندومرف ع )  ) همئا نأش  رد  رقاب �  ترضح 

 . ْمِهِّقَح ْنَع  ٍریِصْقَِتب  اَّلِإ  يَدُْهلا  َنِم  ٌجِراَخ  ُّلِضَی  َال  ْمُهاَدُِهب َو  اَّلِإ  ٍداَه  يِدَتْهَی  َال  ُهاَدُه  ِلِیبَس  یَلَع  ًهَِطباَر  َّلَج ...  َّزَع َو  ُهَّللا  ُمُهَلَعَج 
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دوشن نوریب  تیاده  زا  یـسک  ناشیا و  تیادـه  هب  رگم  دوشن  تیادـه  سک  چـیه  داد ؛ رارق  شتیادـه  هار  طبار  ار ...  اهنآ    دنوادخ
.ناشیا ّقح  هب  تبسن  یهاتوک  هب  رگم 

يدهلا هیار 

هتشارفارب دنتشاد  رارق  مه  لباقم  رد  هک  يرکشل  ود  زا  مادک  ره  رد  اهگنج  رد  هتشذگ  رد  هک  دوش  یم  هتفگ  یگرزب  مچرپ  هب  تیار 
هلحو رد  نمشد  فده  دوب و  رگید  رکشل  مچرپ  يوس  تمس و  هب  رکشل  ره  هلمح ي  درک و  یم  ادج  مه  زا  ار  رکـشل  ود  دش و  یم 
ُِلتاَُقی ِبْرَْحلا َو  ُبِحاَص  اَهَالَّوَتَی  ِیتَّلا  َیِه  ُهَیاَّرلا  : » دوبن نمـشد  اب  یئورایور  ناوت  باـت و  ار  مچرپ  یب  رکـشل  اریز  دوب ، مچرپ  لوا  ي 

« . ُهَلَتاَقُْملا ُلیِمَت  اَْهَیلِإ  اَْهیَلَع َو 

لاح و رد  هچ  هتـشذگ و  رد  هچ  ع )  ) تیبلها .تسا  هدـمآ  ع )  ) همئا هرابرد ي  تایاور  رد  يددـعتم  دراوم  رد  تیادـه » مچرپ   » ریبعت
ياـه مجاـهت  رد  فـلتخم ، لـلم  ماوـقا و  دـیاقع  ءارآ و  یئوراـیور  رد  .دـنتیاده  مچرپ  لـمع ، ملع و  ياهنادـیم  همه ي  رد  هدـنیآ ،

زا ار  مچرپ  نمشد ، ادابم  .مینکن  مگ  ار  مچرپ  هک  تشاد  هجوت  یتسیاب  ناطیـش ، هراما و  سفن  لباقم  رد  لمع ، نادیم  رد  یگنهرف و 
! دراذگاو یهارمگ  ینادان و  هطرو ي  رد  ار  ام  دریگب و  ام 

« . يَدُْهلا ُهَیاَر  اِیلَع  َّنِإ  : » ای و  يَدُْهلا » ُهَیاَر  ٌِّیلَع  : » تسا هدمآ  ریبعت  نیا  نیقیرف ، بقانم  بتک  رد  يددعتم  تایاور  رد 

یسک دننک و  یم  تکرح  نآ  لابند  هب  رکشل  مامت  دراد و  رارق  رکشل  يولج  رد  هک  تسنیا  دراد  دوجو  تیار »  » رد هک  یتیـصوصخ 
.درادن ارنآ  زا  ندناماو  ای  نداتفا  شیپ  قح 

« َقَِحل اَهَمَِزل  ْنَم  َقُِحم َو  اََهلَذَخ  ْنَم  َقَرَم َو  اَهَقَبَس  ْنَم  يَدُْهلا  ِّقَْحلا َو  ُهَیاَر  اَنَعَم  : » دندومرف ریما �  ترضح 

سک ره  و  دوش ، دوبان  دراذـگاو  ار  نآ  سک  ره  و  دوش ، جراخ  نید  زا  دـتفا  شیپ  نآ  زا  سک  ره  تسام ؛ اـب  تیادـه  قح و  مچرپ 
.دسر دصقم  هب  دشاب  نآ  هارمه 

: میراد یم  هضرع  ع )  ) همئا هب  هریبک  هعماج ي  ترایز  رد  ورنیا  زا 

« ٌقِهاَز ْمُکِّقَح  ِیف  ُرِّصَقُْملا  ٌقِحَال َو  ْمَُکل  ُمِزاَّللا  ٌقِراَم َو  ْمُْکنَع  ُبِغاَّرلاَف  »

رد هک  یسک  و  ددنویپ ، دوصقم ) دصقم و  هب   ) ددرگ امش  مزالم  هک  یسک  و  دوش ، جراخ  نید  زا  دباترب  يور  امـش  زا  سک  ره  سپ 
.دوش دوبان  دنک  یهاتوک  امش  ّقح 

يدهلا ببس 

 . ْمَُهل يَدُْهلا  ُبَبَس  اَّنَأ  ُمَْلعَت  َکَّنِإ  َّمُهَّللا  ُلوُقَی ... : َِرقاَْبلا �  ٍِّیلَع  َْنب  َدَّمَُحم  ٍرَفْعَج  َابَأ  ُْتعِمَس  َلاَق : ِِّیفَْریَّصلا  ٍّیِّمُأ  ْنَع 
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.میناشیا تیاده  ببس  ام  هک  یناد  یم  وت  ادنوادخ ! دندومرف ... : یم  هک  مدینش  رقاب �  ماما  ترضح  زا  دیوگ : یفریص  یُّما 

يدهلا لیبس 

: دندومرف مدرم  هب  باطخ  هفوک  ربنم  رب  ریما �  ترضح 

 . يَدُْهلا ُلِیبَس  يَْوقَّتلا َو  ُهَِملَک  ُنْحَنَف 

.تیاده هار  يراگزیهرپ و  هملک ي  میئام 

يدهلا هیاغ 

: دندومرف یلع �  ترضح  هب  باطخ  ص )  ) ادخ لوسر 

 . يَدُْهلا ُهَیاَغ  ِماََنَْألا َو  ُهَراَنَم  ّکنا  ُِّیلَع ! اَی 

.یتیاده تیاغ  مدرم و  رون  وت  انامه  یلع ! يا 

---------------

ص198. ج1 ، یفاکلا ،

ص199. ج1 ، نیرحبلا ، عمجم  . 

و 260 و و 250  ص249  یلا 321 و ج31 ، ص318  یلا 184 و ج22 ، ص181  یلا 171 و ج15 ، ص165 ج4 ، قحلا ، قاـقحإ  . 
.261

ص715. سیق ، نب  میلس  باتک  . 

ص312. دیفم ، یلامأ  . 

ص178. تارف ، ریسفت  . 

يدهلا هداق 

: دندومرف یلع �  ترضح  هب  باطخ  ص )  ) ادخ لوسر 
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 . یَقُّتلا يَدُْهلا َو  ُهَداَق  ُْمْتنَأَف  َْکنِم  َكُدَالْوَأ  يَدُْهلا َو  ِهَِّمئَأ  ْنِم  َْتنَأ  ُِّیلَع ! اَی 

َنِینِمْؤُْملا �: ُریِمَأ  َلاَق  .دیئاوقت َو  تیاده و  نارادمامز  امـش  سپ  دنـشاب ، یم  وت  زا  وت  نادنزرف  یتسه و  يده  همئا ي  زا  وت  یلع ! يا 
 . ِهِْرمَأ ِِّیلَو  ِِهلوُسَر َو  ِهَّللا َو  َیلِإ  ُهَتَداَقَم  َمَّلَس  ْنَم  َيِدُه 

.دیامن شرما  یلو  ادخ و  لوسر  ادخ و  میلست  ار  دوخ  مامز  هک  یسک  هدش  تیاده  دندومرف : نینمؤملا �  ریما  ترضح 

يدهلا هنیدم 

: دندومرف مدرم  هب  باطخ  نینمؤملا �  ریما  روضح  رد  نیسح �  ماما  ترضح 

 . َکَلَه اَْهنَع  َفَّلَخَت  ْنَم  اََجن َو  اَهَلَخَد  ْنَمَف  يَدُْهلا  ُهَنیِدَم  َوُه  ًاِّیلَع  َّنِإ  ُلوُقَی : ص )  ) ِهَّللا َلوُسَر  يِّدَج  ُْتعِمَس  ِساَّنلا ! َرِشاَعَم  اَی 

یم تاجن  دوش  رهش  نیا  دراو  هک  ره  تسا ، تیاده  رهـش  یلع �  انامه  دومرف : یم  هک  مدینـش  ص )  ) ادخ لوسر  مدج  زا  مدرم ! يا 
.ددرگ كاله  دناماو  نآ  زا  هک  ره  دبای و 

يدهلا رانم 

.ِهَّللا یَلَع  َنوُّلاَّدلا  يَدُْهلا َو  ُراَنَم  ِیْتَیب  ُلْهَأ  ص :)  ) ِهَّللا ُلوُسَر  َلاَق 

: َلاَق ٍرَفْعَج �  ِیبَأ  ْنَع  ِّیِفْعُْجلا  َهَمَْثیَخ  ْنَع  .دنـشاب  یم  ادخ  يوسب  نایامنهار  تیاده و  رانم  نم  تیبلها  دندومرف : ص )  ) ادـخ لوسر 
 . يَدُْهلا ُراَنَم  ُنَْحن  ُلوُقَی : ُُهتْعِمَس 

.میتیاده رانم  ام  دندومرف : یم  هک  مدینش  رقاب �  ترضح  زا  دیوگ : یفعج  همیثخ 

يدهلا لزانم 

 . يَدُْهلا ُلِزاَنَم  اَّنِإَف  ُلوُقَی ... : ص )  ) ِهَّللا َلوُسَر  ُْتعِمَس  َلاَق  ِّيِراَفِْغلا  ٍّرَذ  ِیبَأ  ْنَع 

.میتیاده هاگدورف  ام  انامه  دومرف .... : یم  هک  مدینش  ص )  ) ادخ لوسر  زا  دیوگ : يرافغ  رذوبا 

-----------

یلا 261. ص249 و 259  ص343 و ج31 ، ص384 و ج22 ، ج20 ، قحلا ، قاقحإ  . 

ص112. تایآلا ، لیوأت  . 
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ص94. مکحلا ، ررغ  فینصت  . 

ص336. ج20 ، قحلا ، قاقحإ  ص376 و  ج2 ، بولقلا ، داشرإ  . 

ص206. ج1 ، نیدلا ، لامک  . 

ص258. تارف ، ریسفت  . 

ص104. ج1 ، جاجتحالا ، . 

ص74. همئألا ، صئاصخ  . 

يدهلا نطوم 

( هیکدف هبطخ ي   ) ارهز � ترضح  نانخس  ندینش  زا  سپ  رکبوبا  هک  تسا  هّجوت  بلاج  ءادعألا » هب  تدهـش  ام  لضفلا   » هک ورنآ  زا 
: تفگ ناشیا  هب  باطخ 

 ... يَدُْهلا ُنِطْوَم  َو  ِهَمْکِْحلا ، ُنِدْعَم  ُُهتَْنبِا  ْتَقَدَص  ُُهلوُسَر َو  ُهَّللا َو  َقَدَص 

.تسا تیاده  هاگتماقا  تمکح و  ندعم  هک  شرتخد  وا و  لوسر  ادخ و  تفگ  تسار 

هؤایض يدهلا و  رون 

: دندومرف مدرم  هب  باطخ  ص )  ) مرکا ربمایپ 

 . ٍِبلاَط � ِیبَأ  ُْنب  ُِّیلَع  َوُه  ُهُؤاَیِض َو  يَدُْهلا َو  َرُون  ِنیِّدلا َو  َمَلَع  َرَبْکَْألا  َمَلَْعلا  ُمُکِیف  ُْتفَّلَخ 

رد .تسا  بلاطیبا �  نب  یلع  هک  ار  تیاده  شبات  رون و  نید و  تمالع  ار ، تمالع  نیرتگرزب  امـش ، نایم  رد  مدراذگ  ینیـشناج  هب 
ءایض میرک  نآرق  رد  هکنیا  هب  هجوت  اب  هک  تسنیا  هملک  ود  نیا  نیب  توافت  .هدمآ  ءایـض »  » و رون »  » ریبعت ود  ص )  ) ادخ لوسر  مالک 

اب مه  یلع �  ترضح  تیاده ، رد  .تسنآ  لصا  رون و  رتالاب  رتدیدش و  هبترم ي  ءایض  هام ،  يارب  رون  هدش و  حرطم  دیـشروخ  يارب 
دوجوم ترـضح  نآ  دوجو  رد  رون  نیا  لـصا  رتـالاب و  رتدـیدش و  هبترم ي  مه  دـننک و  یم  تیادـه  ناـشمالک  دوخ و  یناـشفا  رون 

.تسا

راربألا هاده 
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: میراد یم  هضرع  ع )  ) همئا هب  باطخ  هدش  تیاور  يداه �  ماما  زا  هک  هریبک  هعماج ي  ترایز  رد 

 . ِراَْربَْألا ُهاَدُه  ِراَیْخَْألا َو  ُرُون  ُْمْتنَأ 

.دیناراکوکین رگتیاده  نابوخ و  رون  امش 

------------

«. داد رارق  رون  ار  هام  و  ییانشور ، ار  دیشروخ  هک  تسا  یسک  وا  «: » ًارُون َرَمَْقلا  ًءایِض َو  َسْمَّشلا  َلَعَج  يذَّلا  َوُه  : » 5/208/ سنوی . 

ص99. ج6 ، ماکحألا ، بیذهت  . 

ذخآم عبانم و 

.ق  1409 لّوا ، پاچ  مق ، یشعرم ، هللا  هیآ  هبتکم  رشن  یشعرم ، هللا  رون  یضاق  لطابلا ، قاهزا  قحلا و  قاقحا  .1

.ق 1403 لّوا ، پاچ  سدقم ، دهشم  یضترم  رشن  یسربط ، یلع  نب  دمحا  روصنم  وبا  جاجتحإلا ، .2

.ق  1413 لّوا ، پاچ  مق ، دیفملا ، خیشلا  هیفلأل  یملاعلا  رمتوملا  رشن  دمحم ، نب  دمحم  دیفم  خیش  صاصتخإلا ، .3

.ق 1413 لّوا ، پاچ  مق ، دیفم ، خیش  یناهج  هرگنک  تاراشتنا  دمحم ، نب  دمحم  دیفم  خیش  داشرإلا ، .4

.ق  1412 لّوا ، پاچ  مق ، یضر ، فیرش  تاراشتنا  یملید ، نسحلا  یبا  نب  نسح  بولقلا ، داشرإ  .5

.1367 مّود ، پاچ  نارهت ، هیمالسا ، بتکلاراد  سوواط ، نب  یسوم  نب  یلع  لامعالا ، لابقإ  .6

.ش  1376 مشش ، پاچ  نارهت ، یچباتک ، رشن  هیوباب ، نب  یلع  نب  دمحم  قودص  خیش  یلامألا ، .7

.ق  1413 لّوا ، پاچ  مق ، دیفم ، خیش  هرگنک  رشن  دمحم ، نب  دمحم  دیفم  خیش  یلامألا ، یلامألا ، .8

.ق  1403 مّود ، پاچ  توریب ، یبرعلا ، ثارتلا  ءایحإ  راد  رشن  یسلجم ، رقاب  دمحم  همالع  راونألا ، راحب  .9

هبتکملا رـشن  یلمآ ، يربط  مساقلا  یبأ  نب  دمحم  رفعج  یبأ  نیدـلا  دامع  یـضترملا ، هعیـشل  یفطـصملا  هراشب  یفطـصملا  هراشب  .10
.ق  1383 مّود ، پاچ  فجن ، هیردیحلا ،

، مق یفجنلا ، یـشعرملا  هللا  هیآ  هبتکم  رـشن  راّفـص ، نسح  نب  دمحم  مهیلع ،» هللا  یّلـص   » دّمحم لآ  لئاضف  یف  تاجردـلا  رئاصب  .11
.ق  1404 مّود ، پاچ 

1418 لّوا ، پاچ  توریب ، تاعوبطملل ، یملعألا  هسـسؤم  رـشن  یلماع ، یمعفک  یلع  نب  میهاربا  نیـصحلا ، عردلا  نیمألا و  دـلبلا  .12
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.ق

، مق هیملع  هزوح  نیسردم  هعماج  هب  هتـسباو  یمالـسا  تاراشتنا  يدابآ ، رتسا  ینیـسح  نیدلا  فرـش  دّیـس  هرهاظلا ، تایآلا  لیوأت  .13
.ق 1409 لّوا ، پاچ 

.ق  1404 مّود ، پاچ  مق ، نیسردم ، هعماج ي  رشن  ینارح ، هبعش  نبا  یلع  نب  نسح  لوقعلا ، فحت  .14

.ش  1368 لّوا ، پاچ  نارهت ، یمالسا ، داشرا  گنهرف و  ترازو  رشن  يوفطصم ، نسح  میرکلا ، نآرقلا  تاملک  یف  قیقحتلا  .15

پاچ مق ، هیملع  هزوح  نیسردم  هعماج ي  یمالسا  تاراشتنا  رتفد  رشن  ینادمه ، يوسوم  رقاب  دمحم  دیس  نازیملا ، ریسفت  همجرت  .16
.ش  1374 مجنپ ،

.ش  1366 لّوا ، پاچ  مق ، تاغیلبت ، رتفد  رشن  يدمآ ، یمیمت  دحاولا  دبع  ملکلا ، ررد  مکحلا و  ررغ  فینصت  .17

.ق 1409 لّوا ، پاچ  مق ، يدهم ، ماما  هسردم  تاراشتنا  مالسلا ،» هیلع   » يرکسع نسح  ماما  يرکسعلا ، مامإلا  ریسفت  .18

.ق  1380 لّوا ، پاچ  نارهت ، هیملعلا ، هعبطملا  رشن  یشایع ، دوعسم  نب  دمحم  یشایعلا ، ریسفت  .19

.ق 1410 لّوا ، پاچ  داشرا ، ترازو  رشن  پاچ و  هسسؤم  یفوک ، میهاربا  نب  تارف  یفوکلا ، تارف  ریسفت  .20

.ق  1404 مّوس ، پاچ  مق ، باتکلا ، راد  رشن  یمق ، میهاربا  نب  یلع  یمقلا ، ریسفت  .21

.ق  1398 لّوا ، پاچ  مق ، نیسردم ، هعماج  رشن  هیوباب ، نبا  یلع  نب  دمحم  قودص  خیش  دیحوتلا ، .22

.ق  1407 مراهچ ، پاچ  نارهت ، هیمالسإلا ، بتکلا  راد  رشن  یسوط ، نسح  نب  دمحم  ماکحألا ، بیذهت  .23

.ق  1406 لّوا ، پاچ  دهشم ، يوضر ، سدق  ناتسآ  رشن  نیسح ، نب  دمحم  یضرلا  فیرش  مالسلا ،» مهیلع   » هّمئألا صئاصخ  .24

.ش  1362 لّوا ، پاچ  مق ، نیسردم ، هعماج  رشن  هیوباب ، نبا  یلع  نب  دمحم  قودص  خیش  لاصخلا ، .25

.ق  1385 مّود ، پاچ  مق ، مالسلا ،» مهیلع   » تیبلا لآ  هسسؤم  رشن  یبرغم ، دمحم  نب  نامعن  نویح  نبا  مالسإلا ، مئاعد  .26

.ق  1384 لّوا ، پاچ  فجن ، هیردیحلا ، هبتکملا  رشن  یطابن ، یلماع  دمحم  نب  یلع  میدقتلا ، یقحتسم  یلإ  میقتسملا  طارصلا  .27

.ق  1400 لّوا ، پاچ  مق ، ماّیخ ، رشن  سوواط ، نب  یسوم  نب  یلع  فئارطلا ، .28

.ق  1378 لّوا ، پاچ  نارهت ، ناهج ، رشن  هیوباب ، نبا  یلع  نب  دمحم  قودص  خیش  مالسلا ،» هیلع   » اضرلا رابخأ  نویع  .29

.ش  1385 لّوا ، پاچ  مق ، يرواد ، یشورف  باتک  رشن  هیوباب ، نبا  یلع  نب  دمحم  عئارشلا ، للع  .30
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.ق  1416 لّوا ، پاچ  مق ، ریدغلا ، زکرم  رشن  ینیما ، هماّلع  ریدغلا ، .31

.ق  1397 لّوا ، پاچ  نارهت ، قودص ، رشن  ینامعن ، میهاربا  نب  دمحم  هبیغلا ، .32

.ق  1421 مّود ، پاچ  قذاح ، رشن  طبنتسم ، دمحا  دیس  مالسلا ،» مهیلع   » هرتعلا یبنلا و  بقانم  راحب  نم  هرطقلا  .33

.ق  1407 مراهچ ، پاچ  نارهت ، هیمالسإلا ، بتکلا  راد  رشن  ینیلک ، قاحسا  نب  بوقعی  نب  دمحم  یفاکلا ، .34

.ق  1405 لّوا ، پاچ  مق ، يداه ، تاراشتنا  یلاله ، سیق  نب  میلس  سیق ، نب  میلس  باتک  .35

.ق 1381 لّوا ، پاچ  زیربت ، یمشاه  ینب  بتکم  رشن  یلبرإ ، یسیع  نب  یلع  همغلا ، فشک  .36

.ق  1411 لّوا ، پاچ  نارهت ، داشرا ، ترازو  رشن  رّهطم ، نب  فسوی  نب  نسح  یّلح  همالع  نیقیلا ، فشک  .37

.ق  1395 مّود ، پاچ  نارهت ، هیمالسا ، رشن  هیوباب ، نب  یلع  نب  دمحم  قودص  خیش  همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  .38

پاچ مق ، مالـسلا ، هیلع  يدهملا  مامإلا  هسردم  رـشن  دـمحا ، نب  دـمحم  ناذاش  نبا  همئألا ، نینمؤملا و  ریمأ  بقانم  نم  هبقنم  هئام  .39
.ق  1407 لّوا ،

.ش  1375 مّوس ، پاچ  نارهت ، يوضترم ، رشن  یحیرط ، دمحم  نب  نیدلا  رخف  نیرحبلا ، عمجم  .40

.ق  1371 مّود ، پاچ  مق ، هیمالسإلا ، بتکلا  راد  رشن  یقرب ، دلاخ  نب  دمحم  نب  دمحا  نساحملا ، .41

.ق 1408 لّوا ، پاچ  مق ، تیبلا  لآ  هسسؤم  يرون ، ثدحم  لئاسولا ، كردتسم  .42

.ق  1405 مّود ، پاچ  مق ، یضرلا ، راد  رشن  یمعفک ، یلع  نب  میهاربا  هیقاولا ،) نامألا  هّنج  حابصملا (  .43

.ق  1403 لّوا ، پاچ  مق ، یمالسا ، تاراشتنا  رتفد  رشن  هیوباب ، نبا  یلع  نب  دمحم  قودص  خیش  رابخألا ، یناعم  .44

.ق  1413 مّود ، پاچ  مق ، یمالسا ، تاراشتنا  رتفد  هیوباب ، نبا  یلع  نب  دمحم  قودص  خیش  هیقفلا ، هرضحی  نم ال  .45

.1379 لّوا ، پاچ  مق ، همالع ، تاراشتنا  هسسؤم  یناردنزام ، بوشآ  رهش  نب  دمحم  بلاط ، یبا  لآ  بقانم  .46

.ق  1414 لّوا ، پاچ  مق ، ترجه ، تاراشتنا  یضرلا ، فیرش  نیسح  نب  دمحم  حلاص ، یحبصلل  هغالبلا  جهن  .47

.ش  1382 لّوا ، پاچ  مق ، يداهلا ، تاراشتنا  ییابطابط ، یناهجریم  نسح  دّیس  هیّلک ، تیالو  .48

.ق  1419 توریب ، غالبلا ، رشن  یبیصخ ، نادمح  نب  نیسح  يربکلا ، هیادهلا  .49
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1413 لّوا ، پاچ  مق ، باتکلا ، راد  رشن  سوواط ، نب  یسوم  نب  یلع  نینمؤملا ، هرمإب  مالـسلا  هیلع  ّیلع  انالوم  صاصتخاب  نیقیلا  .50
.ق

دلج 2

همدقم

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

.{ ص 14 دیحوت ، «. } ِهِیف َهَْملُظ  َال  ٌرُون  َوُه  : » درادن هار  نآ  رد  یکیرات  تملظ و  چیه  هک  يرون  تسا ، رون  دوخ  لاعتم  دنوادخ 

.{ 103/ ماعنأ «: } َراْصبْالا كِرْدی  َوُه  ُراْصبْالا َو  ُهکِرُْدت  ال  : » اریز دوش  هدـید  مشچ  اب  هک  تسین  یّـسح  رون  رون ، نیا  زا  دوصقم  هتبلا  و 
«. دبای یمرد  ار  اه  مشچ  وا  یلو  دنبای ، یمن  رد  ار  وا  اه  مشچ  »

.تسا هدش  هراشا  مان  نیا  هب  مه  رون  هیآ ي  رد  .تسا  رون »  » مان وا ، يوکین  ياهمان  زا  مه  تسا و  رون  وا  تاذ  مه 

نآ وترپ  زا  ار  تاریخ  همه ي  ادـخ  .تسا  تالامک  اه و  یبوخ  تاریخ و  همه ي  لصا  رون ، .تسا  هدوب  رون  زین  وا  هدـیرفآ ي  نیلوا 
(. دمآ دهاوخ  يرون  تقلخ  هب  طوبرم  تایاور  یئاور ، ثحب  رد   ) درک قلخ  دیرفآ  ادتبا  هک  يرون 

رون زا  هچ  ناگراتـس و  هاـم و  دیـشروخ و  رون  لـثم  يرهاـظ  یـسح و  رون  زا  هچ  تسا ؛ رادروخرب  يروـن  ره  زا  ملاـع  رد  یـسک  ره 
: تسا هداد  رارق  هدرک و  داجیا  وا  يارب  ار  رون  نآ  ادخ  تالامک ، نامیا و  تیاده و  تفرعم و  ملع و  رون  نوچمه  ینطاب  يونعم و 

.{ 40/ رون « } ٍرُون ْنِم  َُهل  امَف  ًارُون  َُهل  ُهَّللا  ِلَعْجی  َْمل  ْنَم  «َو 

« دوب دهاوخن  يرون  چیه  ار  وا  هدادن ، رارق  شیارب  يرون  ادخ  هک  سک  ره  «و 

، یـسح رون  .ددرگ  یم  شدوخ  ریغ  دومن  ییادـیپ و  بجوم  هدوب و  نشور  ادـیپ و  دوخ  هک  هدـش  عـضو  يزیچ  يارب  روـن »  » هملک ي
(: تریصب  ) لد مشچ  يارب  يونعم  رون  تسا و  رگنشور  نشور و  رصب )  ) سح مشچ  يارب 

« َنوُرِْصبی ٍتاُملُظ ال  یف  ْمُهکَرَت  ْمِهِرُوِنب َو  ُهَّللا  َبَهَذ  َُهلْوَح  ام  ْتَءاضَأ  اَّمَلَف  ًاران  َدَقْوَتْسا  يِذَّلا  ِلَثَمک  ْمُُهلَثَم  »

نایم رد  درب و  ار  ناشرون  ادـخ  داد  ییانـشور  ار  نانآ  نوماریپ  نوچ  دـنتخورفا و  یـشتآ  هک  تسا  یناسک  نوچمه  ناقفانم )  ) نانآ »
« درک ناشیاهر  دننیب  یمن  هک  ییاهیکیرات 

« رون  » ددرگ یم  ملاـع  قئاـقح  دومن  یئادـیپ و  بجوم  تسا و  نشور  ادـیپ و  دوخ  هب  دوخ  هک  تهج  نآ  زا  ملع ، »  » هب تاـیاور ، رد 
: تسا هدش  هتفگ 

.{ ص 16 هعیرشلا ، حابصم   } .ُءاَشی ْنَم  ِْبلَق  ِیف  ُهَّللا  ُُهفِذْقی  ٌرُون  ُْملِْعلَا  ُماَلَّسلا : ِهیَلَع  ُقِداَّصلا  َلاَق 
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.دهد یم  رارق  دهاوخب  سک  ره  لد  رد  ادخ  هک  تسا  يرون  ملع  دندومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ترضح 

.{ ص 29 ج 1 ، یفاکلا ،  } .ِْملِْعلا ِیف  َروُّنلا  َّنَأ  ِلْهَْجلا َو  ِیف  َهَْملُّظلا  َّنَأ  ُداَبِْعلا …  َفَرَع  ِلْقَْعلِاب  ُماَلَّسلا : ِهیَلَع  َلاَق  َو 

.تسا ملع  رد  رون  ینادان و  رد  یکیرات  انامه  هک …  دنتفایرد  ادخ ]  ] ناگدنب لقع ، طسوت  دندومرف : و 

تیاده ثعاب  يرهاظ  یسح و  رون  .تسا  ییامنهار  تیاده و  هلأسم ي  دراد ، شیرگنشور  ینـشور و  رطاخ  هب  رون  هک  یتیـصوصخ 
.ینامسآ ینطاب  ياههار  هب  تیاده  ثعاب  ملع )  ) يونعم رون  دوش و  یم  ینیمز  يرهاظ  ياههار  هب 

و ملع )  ) يرگنـشور تیـصوصخ  تسا  رظن  دروـم  رتـشیب  هـچنآ  دوـش ، یم  ادـخ  ناگدـنب  اـب  شطاـبترا  روـن و  زا  نخـس  یتـقو  اذـل 
.تسا رون  يرگتیاده 

.{ 97/ ماعنأ « } ِرْحَْبلا ِّرَْبلا َو  ِتاُملُظ  یف  اِهب  اوُدَتْهَِتل  َموُجُّنلا  ُمَکل  َلَعَج  يذَّلا  َوُه  «َو 

«. دیبای هار  اهنآ  هلیسو  هب  ایرد ، یکشخ و  ياه  یکیرات  رد  ات  داد  رارق  امش  يارب  ار  ناگراتس  هک  تسا  یسک  وا  «و 

.{ 43/ میرم « } ایِوَس ًاطارِص  كِدْهَأ  ینِْعبَّتاَف  ِکتْأی  َْمل  ام  ِْملِْعلا  َنِم  ینَءاج  ْدَق  یِّنِإ  َِتبَأ  ای  »

نک يوریپ  نم  زا  سپ ، تسا ، هدماین  وت  يارب  هک  هدمآ  نم  يارب  یملع  ردپ ! يا  تفگ ): شیومع  هب  مالسلا  هیلع  میهاربا  ترضح  »)
«. منک تیاده  تسار  یهار  هب  ار  وت  ات 

ًائیَـش َو ال َنوُمَْلعی  ْمُهُؤابآ ال  َناک  َْول  انَءابآ َأ َو  ِهیَلَع  انْدَـجَو  اـم  اُنبْـسَح  اُولاـق  ِلوُسَّرلا  َیلِإ  ُهَّللا َو  َلَْزنَأ  اـم  یلِإ  اَْولاـعَت  ْمَُهل  َلـیق  اذِإ  «َو 
.{ /140 و 144 ماعنأ كر : و  . 104/ هدئام « } َنوُدَتْهی

هتفای دوخ  ناردـپ  زا  هچنآ  دـنیوگ : یم  دـییایب ، ربمایپ  يوس  هب  هدرک و  لزان  ادـخ  هچنآ  يوس  هب  دوش : هتفگ  اهنآ  هب  هک  یماگنه  «و 
.»!؟) دننک یم  يوریپ  اهنآ  زا  زاب   ) دندوب هتفاین  تیاده  دنتسناد و  یمن  يزیچ  اهنآ  ناردپ  رگا  ایآ  تسا ،! سب  ار  ام  میا ،

هب ای  دورب و  ههاریب  لاح  نیع  رد  دنادب و  ار  هار  یمدآ  هک  درادن  تافانم  .دوشن  تیاده  ملع  دوجو  اب  یـسک  هک  تسه  شناکما  هتبلا 
مزالم ملع  هکنیا  يارب  (.{ 14/ لمن « ) ْمُهُـسُْفنَأ اْهتَنَْقیَتْسا  اِهب َو  اوُدَحَج  َو  ، }» دنک راکنا  ار  نآ  لاح  نیع  رد  دشاب  هتـشاد  نیقی  يزیچ 

هب ملاع  مازتلا  اـب  مأوت  هک  تسا  تیادـه  اـب  مزـالم  یملع  نآ  هکلب  تسین ، لـهج  اـب  مزـالم  تلالـض  هک  ناـنچ  مه  تسین ، تیادـه 
ملاع رگا  اما  دـیایب و  تیادـه  شلابند  ات  دـنک  لمع  نآ  هب  دـشاب و  زین  دوخ  ملع  مزاول  هب  مزتلم  ملاع  ینعی  دـشاب ، شملع  ياـضتقم 

ثعاب یملع  نینچ  دشابن ، دوخ  ملع  مزاول  اضتقم و  هب  مزتلم  دنک  رظن  فرـص  سفن  ياوه  زا  دـناوت  یمن  هکنیا  رطاخ  هب  یلو  دـشاب ،
.{ ص 264 ج 18 ، نازیملا ، ریسفت  همجرت  : } تسه مه  تلالض  تسا  ملع  هکنیا  نیع  رد  یملع  نینچ  هکلب  دوش ، یمن  وا  ءادتها 

ِهَّللا َأ ِدَْعب  ْنِم  ِهیدْهی  ْنَمَف  ًهَواشِغ  ِهِرََـصب  یلَع  َلَعَج  ِِهْبلَق َو  ِهِعْمَـس َو  یلَع  َمَتَخ  ٍْملِع َو  یلَع  ُهَّللا  ُهَّلَـضَأ  ُهاوَه َو  ُهَهلِإ  َذَـخَّتا  ِنَم  َتیَأَرَف  «َأ 
.{ 23/ هیثاج « } َنوُرکَذَت الَف 
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شوگ و رب  تخاس و  هارمگ  ار  وا  ادـخ  تشاد  ملع  هکنیا  دوجو  اب  تفرگ و  دوخ  دوبعم  ار  شـسفن  ياوه  هک  ار  یـسک  يدـید  ایآ  »
.»؟ دیوش یمن  رکذتم  ایآ  دنک ؟ یم  تیاده  ار  وا  ادخ  زا  ریغ  یسک  هچ  سپ  دنکفا ؟ يا  هدرپ  شمشچ  رب  دز و  رهُم  شبلق 

.{ ص 152 دیرملا ، هینم   } .ًادُْعب اَّلِإ  ِهَّللا  َنِم  ْدَدْزی  َْمل  يًدُه  ْدَدْزی  َْمل  ًاْملِع َو  َداَدْزا  ِنَم  ِِهلآ : ِهیَلَع َو  ُهَّللا  یَّلَص  ِیبَّنلا  َلاَق  َو 

هدوزفا ادـخ  زا  شیرود  رب  زج  ددرگن ، نوزفا  شتیادـه  اما  دوش  دایز  شملع  هک  یـسک  دـندومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 
.تسا هدشن 

هک یملع  هکنیا ، نآ  دراد و  دوجو  دوشن ) تیادـه  نتـشاد  ملع  دوجو  اب  یـسک  هک   ) بلطم نیا  رب  زین  يرت  قیمع  نایب  تاـیاور ، رد 
: دوش هتفگ  ملع  نادب  ًاحماست  هچ  رگا  تسین ، عفان  ملع  ای  یقیقح ، ملع  دوشن  تیاده  بجوم 

، یفاو  } .ُهیّدْهی ْنَأ  ُهَّللا  ُدیِری  ْنَم  ِْبلَق  ِیف  ُهَّللا  ُُهفِذْقی  ٌرُون  َوُه  اَمَّنِإ  ِمُّلَعَّتلا ، ِهَْرثِکب  ُْملِْعلا  َسَیل  ِِهلآ : ِهیَلَع َو  ُهَّللا  یَّلَـص  يِوَبَّنلا  ِثیِدَْحلا  ِیف 
{ .تسا هدش  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  لوق  زا  ص 167 » دیرملا ، هینم   » رد تیاور  نیا  هیبش  زین  و  ص 10 . ج 1 ،

دهاوخب هک  سک  ره  لد  رد  ادخ  هک  تسا  يرون  نآ  هکلب  تسین ، نتخومآ  دایز  هب  ملع ، دندومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 
.دزادنا یم  دنک  شتیاده 

.ُعـِفاَّنلا ُْملِْعلا  ِکلَذَـف  ِْبلَْقلا ، ِیف  ٌْملِع  َمَدآ و  ِْنبا  یَلَع  ٌهَّجُح  ِکلَذَـف  ِناَـسِّللا ، یَلَع  ٌْملِع  ِناَْـملِع : ُْملِْعلا  دـندومرف : يرگید  مـالک  رد  و 
.{ ص 274 ج 1 ، یلآللا ، یلاوع  }

سپ تسا ، بلق  رد  هک  یملع  تسا و  مدآ  دنزرف  رب  تجح  مامتا  بجوم  نآ  سپ  تسا ، نابز  رس  رب  هک  یملع  تسا : هنوگ  ود  ملع 
زا رتارف  يا  هبترم  زا  هکلب  دـنک ، یمن  یفن  ار  ملعت  میلعت و  تیاور ، ود  نیا  مادـک  چـیه  هتبلا   } .دـشاب یم  دـنمدوس  عفاـن و  ِمـلع  نآ ،

{ .دیوگ یم  نخس  ملعت  میلعت و 

نآرق و .تسا  هداتـسرف  رون  وا  يارب  هکلب  هدرکن ، اهر  دوخ  لاح  هب  ار  رـشب  ایند ، یهارمگ  لهج و  ياه  یکیرات  رد  نابرهم ، يادـخ 
.تسا هداتسرف  ایند ، یهارمگ  لهج و  ياه  یکیرات  زا  رشب  تاجن  يارب  دنوادخ  هک  دنتسه  يرون  مادک  ره  ترتع ،

.میزادرپ یم  دشاب  یم  ترتع  نآرق و  تینارون  رگنایب  هک  یتایاور  تایآ و  یسررب  هب  یهلا ، قیفوت  هب  تمسق ، نیا  رد 

ترتع تینارون 

هراشا

، دنتـسه وا  رون  لَـثَم  ادـخ و  رون  تسا ، روـن  زا  ناـشتقلخ  دـنرون ، دوـخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  لآ  دـمحم و  هکنیا  هراـبرد ي 
.دراد دوجو  یناوارف  تایاور  تایآ و  تسا و …  رون  ناشمالک  دنرگنشور ،

تاروت رد  ربمایپ  رون  زا  يربخ 
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ِلَبَج ْنِم  اََنل  َءاَضَأ  َءاَنیَـس َو  ِروُط  ِلَِبق  ْنِم  ُروُّنلا  َءاَج  ْمَکل : ُلوُقَت  َهاَرْوَّتلا  َّنَأ  ُرْکُنت  ْلَه  ُماَلَّسلا : ِهیَلَع  اَضِّرلا  ِتُولاَْجلا ) ِْسأَِرل   ) َُهل َلاَـقَف  … 
؟ َناَراَف ِلَبَج  ْنِم  اَنیَلَع  َنَْلعَتْسا  َریِعاَس َو 

.اَهَریِسْفَت ُفِرْعَأ  اَم  ِتاَِملْکلا َو  ِهِذَه  ُفِرْعَأ  ِتُولاَْجلا : ُْسأَر  َلاَق 

یَلَع َُهلَْزنَأ  يِذَّلا  َیلاَعَت  كَراَبَت َو  ِهَّللا  یْحَو  ِکلَذَـف  َءاَنیَـس » ِروُط  ِلَِبق  ْنِم  ُروُّنلا  َءاَج  : » ُُهلْوَق اَّمَأ  ِِهب ؛ كُِربْخُأ  اَنَأ  ُماَلَّسلا : ِهیَلَع  اَضِّرلا  َلاَـق 
َمیْرَم َو ِْنبا  یَسیِع  َیلِإ  َّلَج  َّزَع َو  ُهَّللا  یَحْوَأ  يِذَّلا  ُلَبَْجلا  َوُهَف  َریِعاَس » ِلَبَج  ْنِم  اََنل  َءاَضَأ  َو  : » ُُهلْوَق اَّمَأ  َءاَنیَـس َو  ِروُط  ِلَبَج  یَلَع  یَـسُوم 
، مالـسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع   } .ٌمْوی اَهَنَیب  ُهَنَیب َو  َهکَم  ِلاَبِج  ْنِم  ٌلَبَج  كاَذَـف  َناَراَف » ِلَبَج  ْنِم  اَنیَلَع  َنَْلعَتْـسا  َو  : » ُُهلْوَق اَّمَأ  ِهیَلَع َو  َوُه 

(1 ص 165 }. ج 1 ،

یم ناتیارب  تاروت  هک  یتسه  بلطم  نیا  رکنم  ایآ  دندومرف : نایدوهی ) دنمـشناد  تولاجلا ، سأر  هب   ) مالـسلا هیلع  اضر  ترـضح  … 
؟ دیدرگ راکشآ  ام  رب  ناراف  هوک  زا  دیشخرد و  ام  رب  ریعاس  هوک  زا  دمآ و  ءانیس  روط  يوس  زا  رون  دیوگ :

.مناد یمن  ار  شریسفت  یلو  مناد  یم  ار  تاملک  نیا  تفگ : تولاجلا  سأر 

هوک رد  هک  تسا  لاعتم  دنوادخ  یحو  دوصقم  دـمآ » ءانیـس  روط  هوک  زا  رون  : » هکنیا تفگ ، مهاوخ  تیارب  نم  دـندومرف : ترـضح 
رب نآ  رد  دـنوادخ  هک  تسا  یهوک  هب  هراـشا  دیـشخرد » اـم  رب  ریعاـس  هوک  زا  : » هکنیا درک و  لزاـن  یـسوم  ترـضح  رب  ءانیـس  روط 

هلـصاف هک  تسا  هکم  ياههوک  زا  یهوک  دارم  دیدرگ » راکـشآ  ام  رب  ناراف  هوک  زا   » هلمج دومرف و  یحو  میرم  نب  یـسیع  ترـضح 
.دشاب یم  زور  کی  هکم  ات  شا 

[ ینآرق ثحب  ]

هراشا

تایآ و زا  هدافتـسا  اب  هیآ ، ره  لیذ  رد  هدرک و  رکذ  تسا  مالـسلا  مهیلع  تیبلها  تینارون  رگنایب  هک  ار  یتایآ  ادـتبا  تمـسق  نیا  رد 
: میزادرپ یم  یئاور  ثحب  هب  سپس  مینک و  یم  نایب  ار  هیآ  نآ  قادصم  دوصقم و  تایاور ،

( رون هیآ ي   ) لوا هیآ ي 

ٍهَرَجَـش ْنِم  ُدَـقوی  يِّرُد  ٌبکْوک  اهَّنَأک  ُهَجاجُّزلا  ٍهَجاجُز  یف  ُحابْـصِْملا  ٌحابْـصِم  اهیف  ٍهاکْـشِمک  ِهِرُون  ُلَثَم  ِضْرَْألا  ِتاوامَّسلا َو  ُرُون  ُهَّللا  »
ُهَّللا ُبِرْـضی  ُءاشی َو  ْنَم  ِهِرُوِنل  ُهَّللا  يِدـْهی  ٍرُون  یلَع  ٌرُون  ٌران  ُهْسَـسْمَت  َْمل  َْول  یـضی ُء َو  اُهتیَز  ُداکی  ٍهِیبْرَغ  ٍهِیقْرَـش َو ال  ٍهَنُوتیَز ال  ٍهکَراـبُم 

.{ 35/ رون « } ٌمیلَع یَش ٍء  ِّلِکب  ُهَّللا  ِساَّنِلل َو  َلاْثمَْألا 

نآ .تسا  يا  هشیـش  رد  غارچ  نآ  یغارچ و  نآ  رد  هک  تسا  ینادـغارچ  نوچمه  وا  رون  لـثم  .تسا  نیمز  اـه و  نامـسآ  رون  ادـخ  »
زا  ] شنغور .دوش  یم  هتخورفا  یبرغ ، هن  تسا و  یقرـش  هن  هک  ینوتیز  تکرب  اب  تخرد  زا  هک  تسا  ناـشخرد  يرتخا  ییوگ  هشیش 

تیاده شرون  هب  دهاوخ  ار  هک  ره  ادخ  .تسا  رون  زارف  رب  يرون  دهد ، ینشور  تسا  کیدزن  دسرن ، نآ  هب  یـشتآ  هچرگ  تیفافش ]
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«. تساناد زیچ  همه  هب  ادخ  دنز و  یم  مدرم  يارب  ادخ  ار  اه  لثم  نیا  دنک و  یم 

زا تبحـص  دوش  یم  مولعم  تسا ، هدـش  یفرعم  نیمز  اهنامـسآ و  رون  ناونع  هب  لاـعتم  دـنوادخ  هفیرـش ، هیآ ي  نیا  رد  هک  اـجنآ  زا 
.وا تاذ  ءامـسا  هن  تسوا  لعف  ءامـسا  زا  نخـس  هفیرـش ، هیآ ي  نیا  رد  رگید ، ناـیب  هب  .وا  تاذ  هن  تسوا  ءامـسا  تافـص و  هبترم ي 

 …« وا رون  لَثَم  : » دیامرف یم  هکلب  وا ، »…  لَثَم  : » دیامرف یمن  هفیرش  هیآ ي  همادا ي  رد  هک  تسنیا  بلطم  نیا  رب  رگید  دهاش 

رون هب  ریبعت  ادخ  ندوب  يداه  زا  دیامن ، یم  هر  ار  ایند  ياه  یکیرات  ناگتـشگ  مگ  دوخ ، يرگنـشور  اب  لاعتم  دنوادخ  هک  ور  نآ  زا 
.تسا هدش 

ِلْهَِأل ٍداَه  ِءاَمَّسلا َو  ِلْهَِأل  ٍداَه  َلاَقَف : ِضْرَْألا ، » ِتاوامَّسلا َو  ُرُون  ُهَّللا  : » ِهَّللا ِلْوَق  ْنَع  ُماَلَّسلا  ِهیَلَع  اَضِّرلا  ُْتلَأَس  َلاَق : ٍلاَلِه  ِْنب  ِساَّبَْعلا  ِنَع 
.{ ص 115 ج 1 ، یفاکلا ،  } .ِضْرَْألا

: دیوگ لاله  نبا  سابع 

: دندومرف مدیسرپ ، تسا » نیمز  اهنامسآ و  رون  ادخ  : » ادخ شیامرف  نیا  هرابرد ي  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  زا 

.تسا نیمز  لها  يداه  اهنامسآ و  لها  يداه  ادخ 

یم اهنآ  تیادـه  بجوم  شناگدـنب  میلعت  اب  لاعتم  دـنوادخ  هک  اـنعم  نیدـب  .تسا  ملع  دراد  یـساسا  سقن  یهلا  تیادـه  رد  هچنآ 
رکذ تایآ  نآ  زا  یخرب  همدقم ، رد   )) تسا هدـش  حرطم  تلالـض  اب  ملع  مدـع  تیادـه و  اب  ملع  هطبار ي  يددـعتم  تایآ  رد  .دوش 

(. دش تبحص  اهنآ  هرابرد ي  دش و 

ینادـغارچ نوچمه  تسا  تیادـه  بجوم  هک  ادـخ  رون  دـیامرف : یم  دـنز ، یم  دوخ  رون  يارب  یلَثم  رون ، هیآ ي  رد  دـنوادخ  هاگنآ 
نآ .تسا  نآ  رد  یغارچ  هک  دـنراذگب ) نآ  رد  ار  غارچ  اـت  هدـش  یم  هیهت  راوید  رد  هک  تسا  یفاکـش  نادـغارچ  زا  دوصقم   ) تسا

هکنیا تلع  هب  ای  دریگ ، رارق  هشیش  لخاد  غارچ  رون  یتقو  .هتفرگ  رارق  هشیش  ای  لیدنق و  کی  دننام  فافش  مسج  کی  رد  دوخ  غارچ 
.دوش یم  رتشیب  رون  دوش ، یم  رت  لماک  قارتحا  هکنیا  تهج  زا  ای  دنوش و  یم  سکعنم  اهرون 

.دشاب یم  قارتحا  يارب  نغور  نیرتهب  هک  تسا  نوتیز  نغور  زا  غارچ  نیا  ییانشور 

رد دـنک و  عولط  نآ  رب  دیـشروخ  زور  يادـتبا  رد  هک  تسین  یقرـش  .یبرغ  هن  تسا و  یقرـش  هن  هک  تسا  ینوتیز  تخرد  زا  نغور ،
بناج رد  هچنآ  رب  هکلب  دنکن ، بورغ  نآ  رب  دیـشروخ  زور ، مود  همین ي  رد  اما  دـنک  هدافتـسا  دیـشروخ  شبات  زا  زور  لوا  همین ي 

مورحم دیـشروخ  شبات  زا  زور  لوا  همین ي  رد  ات  تسین  یبرغ  دوش و  عقاو  اهنآ  هیاس ي  رد  تخرد  دنک و  بورغ  هدش  عقاو  برغم 
زا و  ص 103 }. ج 2 ، یمق ، ریـسفت   } تسا نآ  رب  دیـشروخ  بورغ  عولط و  هک  هدـش  عقاو  یهوک  هلق ي  زارف  رب  یئوگ  هکلب  .دـشاب 

.دناشن یم  راب  هب  ار  نوتیز  نیرتهب  هجیتن  رد  درب و  یم  ار  هدافتسا  نیرتشیب  دیشروخ  شبات 

ییانـشور دهاوخ  یم  شدوخ  دریگب  سامت  نآ  اب  یـشتآ  هک  نآ  زا  لبق  ییوگ  هک  تسا  قارتحا  هدامآ ي  نانچ  تخرد  نیا  نغور 
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.دشخب

؟ تسا هدش  عقاو  اجک  رد  تایصوصخ  نیا  اب  غارچ ، نیا 

.{ 36/ رون « } ِلاصْآلا ِّوُدُْغلِاب َو  اهیف  َُهل  ُحِّبَسی  ُهُمْسا  اَهیف  َرکْذی  َعَفُْرت َو  ْنَأ  ُهَّللا  َنِذَأ  ٍتوُیب  یف  »

رد ماش  حبـص و  دوش و  هدرب  اهنآ  رد  وا  مان  دوش و  هدرب  الاب  هداد  نذا  دنوادخ  هک  تسا  ییاه  هناخ  رد  روکذم ) غارچ  نادغارچ و  »)
«. دوش هتفگ  وا  حیبست  اهنآ 

یلْعَْألا ُلَثَْملا  َُهل  َو  .{ » 60/ لحن « ، } یلْعَْألا ُلَثَْملا  ِهَِّلل  َو  : » دراد لاعتم  دـنوادخ  هب  صاصتخا  اهلَثَم  نیرتالاب  نیرترب و  هکنیا  هب  هجوت  اب 
تـسا هدش  حرطم  ادخ  رون  لَثَم  هاگیاج  ناونع  هب  هفیرـش  هیآ ي  نیا  رد  هک  مه  ییاه  هناخ  .{ 27/ مور « ، } ِضْرَْألا ِتاوامَّسلا َو  ِیف 

دای و اـه  هناـخ  نیا  رد  هکنیا  هب  هجوت  اـب  هتبلا  .تسا  هدـش  هتفگ  نخـس  نآ  هراـبرد ي  میرک  نآرق  رد  هک  تسا  ییاـه  هناـخ  نیرترب 
.دشاب یم  اه  هناخ  نآ  لها  طسوت  ادخ  حیبست  دای و  رابتعا  هب  هدوبن و  يرهاظ  اه ، هناخ  نیا  تعفر  يرترب و  دوش ، یم  ادخ  حیبست 

زامن و نتـشاد  اپرب  ادخ و  دای  زا  ار  نانآ  يا  هلماعم  تراجت و  چـیه  هک  دنتـسه  ینادرم  ( 37/ رون  ) دـعب هیآ ي  ربانب  اه  هناخ  نآ  لها 
.دوش یم  ور  ریز و  اهمشچ  اهلد و  نآ ، رد  هک  دنسرت  یم  يزور  زا  اهنآ  دنک ، یمن  لفاغ  تاکز  يادا 

نـیرترب و رگید  تاـیآ  رد  مینیبـب  یتسیاـب  میباـیرد  ار  شلها  هـبترم و  دـنلب  ياـه  هناـخ  نآ  روکذـم و  لَـثَم  قادــصم  میهاوـخب  رگا 
.دنشاب یم  يا  هناخ  لها  مادک  هناخ و  مادک  هدش  هتفگ  نخس  شلها  نآ و  هرابرد ي  هک  ییاه  هناخ  نیرتفیرش 

: دنرادن هدمآ  لیذ  هیآ ي  رد  هک  ار  يا  هبترم  تفارش و  َملاع ، ياهتنا  ات  ادتبا  زا  يا ، هناخ  چیه  لها  نآرق ، تایآ  ربانب 

.{ 33/ بازحا « } ًاریهْطَت ْمکَرِّهَطی  ِتیَْبلا َو  َلْهَأ  َسْجِّرلا  ُمْکنَع  َبِهْذِیل  ُهَّللا  ُدیری  امَّنِإ  »

« دیامن رهطم  كاپ و  ار  امش  هدرک ، رود  هداوناخ  امش  زا  اهنت  ار  يدیلپ  دهاوخ  یم  دنوادخ  »

ناشیا صتخم  اهنت  اهنت و  ار  هیآ  رد  هدش  رکذ  تلیضف  هیآ ، يادتبا  رد  اَمَّنِإ »  » رصح اب  هدوب و  مالـسلا  مهیلع  تیبلها  نأش  رد  هیآ  نیا 
دمحم لآ  دمحم و  توبن ، هناخ ي  لها  هدش  هتفگ  نخس  ناشیا  زا  میرک  نآرق  رد  هک  يا  هناخ  لها  نیرترب  اذل  .تسا  هدرک  یفرعم 

.دنتسه ادخ  رون  لَثَم  قادصم  نیرترب  ای  قادصم و  اهنت  ای  ناشیا  ور ، نیا  زا  .دنشاب  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

رکذ ار  تایاور  نآ  زا  یخرب  اجنیا  رد  .تسا  هدش  دییأت  بلطم  نیا  هدمآ   35/ رون هیآ ي  لیذ  رد  نیقیرف  طسوت  هک  مه  یتایاور  رد 
: مینک یم 

يَأ َلاَقَف : ٌلُجَر  َماَقَف  ُهَّللا »…  َنِذَأ  ٍتوُیب  ِیف  : » َهیْآلا ِهِذَـه  ِِهلآ  ِهیَلَع َو  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َأَرَق  الاَق : َهَدـیَُرب  ْنَع  ِکلاَم َو  ِْنب  ِسَنَأ  ْنَع 
؟ ِهَّللا َلوُسَر  ای  ِهِذَه  ٍتوُیب 

.ِءاِیْبنَْألا ُتوُیب  َلاَقَف :
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؟ َهَمِطاَف ِیلَع َو  ِتیَِبل  اَْهنِم -  ُتیَْبلا  اَذَه  ِهَّللا  َلوُسَر  ای  َلاَقَف : ٍرَکب  ُوبَأ  ِهَیلِإ  َماَقَف 

: كر تنـس  لـها  بتک  رد  تـیاور  نـیا  قرط  رگید  هدـهاشم ي  يارب  و  ص 533 . ج 1 ، لیزنتلا ، دـهاوش   } .اَِهلَْـضفَأ ْنِم  ْمَعَن  َلاَـق :
.{ ص 73 ص 421 و 422 و ج 20 ، ص 137 و ج 14 ، ج 9 ، قحلا ، قاقحا 

نذا دـنوادخ  هک  تسا  ییاه  هناخ  رد  : » دومرف تئارق  ار  هیآ  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دـنیوگ : هدـیرب  کلام و  نب  سنا 
؟! ادخ هداتسرف ي  يا  دنتسه  اه  هناخ  مادک  اهنیا  تفگ : دش و  دنلب  يدرم  هداد »… 

.ناربمایپ ياه  هناخ  دندومرف :

؟ تساهنآ زا  مه  همطاف  یلع و  هناخ  ادخ ! هداتسرف ي  يا  تفگ : دش و  دنلب  رکب  وبا 

.تساهنآ نیرترب  زا  يرآ  دندومرف :

« ِضْرَْألا ِتاوامَّسلا َو  ُرُون  ُهَّللَا  : » َّلَج َّزَع َو  ِهَّللا  ِلْوَق  ِیف  ُماَلَّسلا  ِهیَلَع  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  ْنَع  ٍِرباَج  ْنَع 

: ُلوُقی َلاَق ]: ]

ُْبلَق ُهاکْـشِْملاَف  ُحاَبْـصِْملا ، اَهِیف  ِهاکْـشِْملا  ُلَثَم  ِِهب  يَدَـتْهی  يِذَّلا  يِرُون  َوُه  ُُهتیَطْعَأ َو  يِذَّلا  ِْملِْعلا  ُلَثَم  ِضْرَْألا ، ِتاَواَمَّسلا َو  يِداَـه  اـَنَأ 
.ُْملِْعلا ِهِیف  يِذَّلا  ُروُّنلا  ُحاَبْصِْملا  ِِهلآ َو  ِهیَلَع َو  ُهَّللا  یَّلَص  ٍدَّمَُحم 

: ُلوُقی ٍهَجاجُز » ِیف  ُحابْصِْملا  : » ُُهلْوَق َو 

.ِهَجاَجُّزلا ِیف  ُحاَبْصِْملا  ُلَعْجی  اَمک  یِصَْولا  َْدنِع  كَْدنِع  يِذَّلا  ِلَعْجاَف  کَِضْبقَأ ، ْنَأ  ُدیِرُأ  یِّنِإ 

ُلْوَق َوُه  ُماَلَّسلا َو  ِهیَلَع  ُمیِهاَْربِإ  ِهکَراَبُْملا  ِهَرَجَّشلا  ُلْصَأَف  ٍهکَرابُم ، » ٍهَرَجَـش  ْنِم  ُدَـقوی  ، » یِـصَْولا َلْضَف  ْمُهَمَلْعَأَف  يِّرُد ، » ٌبکْوک  اـهَّنَأک  »
: َّلَج َّزَع َو  ِهَّللا  ُلْوَق  َوُه  َو  .{ 73/ دوه « } ٌدیِجَم ٌدیِمَح  ُهَّنِإ  ِتیَْبلا  َلْهَأ  ْمکیَلَع  ُُهتاکََرب  ِهَّللا َو  ُتَمْحَر  : » َّلَج َّزَع َو  ِهَّللا 

33/ نارمع لآ  «. } ٌمِیلَع ٌعیِمَس  ُهَّللا  ٍضَْعب َو  ْنِم  اهُضَْعب  ًهیِّرُذ  َنیَِملاْعلا *  یَلَع  َنارْمِع  َلآ  َمیِهاْربِإ َو  َلآ  ًاحُون َو  َمَدآ َو  یفَطْصا  َهَّللا  َّنِإ  »
.{ و 34

ُماَلَّسلا َو ِهیَلَع  َمیِهاَْربِإ  ِهَِّلم  یَلَع  ُْمْتنَأ  ِقِرْشَْملا َو  َلَِبق  اوُّلَُصتَف  يَراَصَن  َال  ِبِْرغَْملا َو  َلَِبق  اوُّلَُصتَف  َدوُهِیب  ُْمتَْسل  ُلوُقی : ٍهِیبْرَغ » ٍهِیقْرَـش َو ال  «ال 
.{ 67/ نارمع لآ  «. } َنیکِرْشُْملا َنِم  َناک  ام  ًاِملْسُم َو  ًافِینَح  َناک  ْنکل  اِینارْصَن َو  ایِدوُهی َو ال  ُمیِهاْربِإ  َناک  ام  : » َّلَج َّزَع َو  ُهَّللا  َلاَق  ْدَق 

َنیِذَّلا ُمکِدَالْوَأ  ُلَثَم  ُلوُقی : ُءاـشی » ْنَم  ِهِرُوِنل  ُهَّللا  يِدـْهی  ٍرُون  یلَع  ٌرُون  ٌراـن  ُهْسَـسْمَت  َْمل  َْول  یِـضی ُء َو  اـُهتیَز  ُداـکی  : » َّلَـج َّزَع َو  ُُهلْوَق  َو 
ْنَم ِهِرُوِنل  ُهَّللا  يِدـْهی  ٍرُون  یلَع  ٌرُون  ٌران  ُهْسَـسْمَت  َْمل  َْول  یِـضی ُء َو  اُهتیَز  ُداـکی   » ِنُوتیَّزلا َنِم  ُرَـصْعی  يِذَّلا  ِتیَّزلا  ِلَـثَمک  ْمْکنِم  َنوُدـَلوی 

.{ ص 379 ج 8 ، یفاک ،  } .کَلَم ْمِهیَلَع  ْلَْزنی  َْمل  َْول  ِهَُّوبُّنلِاب َو  اوُمَّلکَتی  ْنَأ  َنوُداکی  ُلوُقی : ُءاشی »
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:[ دندومرف « ، ] تسا نیمز  اه و  نامـسآ  رون  ادخ  : » لجوزع دنوادخ  شیامرف  نیا  هرابرد ي  مالـسلا  هیلع  رقاب  ترـضح  دـیوگ : رباج 
نوچمه دـنوش ، یم  تیادـه  نآ  اب  هک  تسا  نم  رون  ناـمه  هک  مدرک -  اـطع  هک  یملع  منیمز ، اهنامـسآ و  يداـه  نم  دـیامرف : یم 

.تسوا بلق  رد  ملع  رون  غارچ ، تسا و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  بلق  نادغارچ ، .دشاب  نآ  لخاد  یغارچ  هک  تسا  ینادغارچ 

دزن تسوت  دزن  هک  ار  یملع  اذـل  منک ، حور  ضبق  ار  وـت  مهاوـخ  یم  نم  دـیامرف : یم  تسا » يا  هشیـش  رد  غارچ  نآ  : » دوـمرف هکنیا 
.دنراذگ یم  هشیش  رد  ار  غارچ  هک  روط  نامه  هد ، رارق  دوخ  یصو 

.دنک یم  مالعا  ار  یصو  تلیضف  تسا ، » ناشخرد  يرتخا  ییوگ  هشیش  نآ  »

یم نآ  هرابرد ي  دنوادخ  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  میهاربا  تکرب ، اب  داژن )  ) تخرد لصا  دوش ، » یم  نشور  یتکرب  اب  تخرد  زا  هک  »
حون و مدآ و  ادخ  انامه  : » دیامرف یم  و  تسا » راوگرزب  هدوتس ي  وا  انامه  تسا ، هداوناخ  امش  رب  وا  تاکرب  ادخ و  تمحر  : » دیامرف

«. تساناد ياونش  ادخ  دنرگید و  یخرب  لسن  زا  یخرب  هک  ینادنزرف  .دیزگرب  ناهج  مدرم  رب  ار  نارمع  نادناخ  میهاربا و  نادناخ 

بناج هب  هک  دیتسین  مه  یحیـسم  دـیناوخب و  زامن  برغم  بناج  هب  هک  دـیتسین  يدوهی  دـیامرف : یم  یبرغ » هن  تسا و  یقرـش  هن  هک  »
هن دوب و  يدوهی  هن  میهاربا  : » دـیامرف یم  وا  هرابرد ي  دـنوادخ  هک  دـیتسه  مالـسلا  هیلع  میهاربا  نیئآ  رب  هکلب  .دـیرازگ  زامن  قرـشم 

«. دوبن ناکرشم  زا  دوب و  رادربنامرف  يدّحوم  هکلب  یحیسم ،

هب دهاوخ  ار  هک  ره  ادخ  .تسا  رون  زارف  رب  يرون  دهد ، ینـشور  تسا  کیدزن  دـسرن ، نآ  هب  یـشتآ  هچرگ  تیفافـش ] زا   ] شنغور »
، دوش یم  هتفرگ  نوتیز  زا  هک  دنتـسه  ینغور  نوچمه  دنوش  یم  دلوتم  امـش  زا  هک  ینادنزرف  دیامرف : یم  دنک ، » یم  تیاده  شرون 

يداد ادخ  تروص  هب  ادـتبا ، نامه  زا  ینعی   ) تسا هدـشن  لزان  اهنآ  رب  يا  هتـشرف  هچ  رگا  دـنیوگ  توبن  هب  نخـس  هک  تسا  کیدزن 
(. دنراد توبن  ملع 

« ٌران ُهْسَـسْمَت  َْمل  َْول  یِـضی ُء َو  اُهتیَز  ُداکی  : … » َلَج َّزَع َو  ِِهلْوَق  ِیف  ُماَلَّسلا  ِهیَلَع  ِنیَـسُْحلا  ِْنب  ِیلَع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ٍدِـشاَر  ِْنب  یَـسیِع  ْنَع 
ِْملِْعلا َو ِرُوِنب  ًادـیَُؤم  ًاماَمِإ  ِینْعی  ٍرُون » یلَع  ٌرُون   » .َلَأْـسی ْنَأ  َلـْبَق  ِْملِْعلاـِب  ُمَّلکَتی  ِِهلآ  ِهیَلَع َو  ُهَّللا  یَّلَـص  ٍدَّمَُحم  ِلآ  ْنِم  ُِملاَْـعلا  ُداـکی  َلاَـق :

.{ ص 158 دیحوتلا ،  } .ُهَعاَّسلا َموُقَت  ْنَأ  َیلِإ  َمَدآ  ْنَُدل  ْنِم  ِکلَذ  ِِهلآ َو  ِهیَلَع َو  ُهَّللا  یَّلَص  ٍدَّمَُحم  ِلآ  ْنِم  ٍماَمِإ  ِْرثِإ  ِیف  ِهَمکِْحلا 

نآ هب  یـشتآ  هچرگ  تیفافـش ] زا   ] شنغور : … » ادـخ شیامرف  نیا  هرابرد ي  مالـسلا  هیلع  رقاب  ترـضح  دـیوگ : دـشار  نب  یـسیع 
زا شیپ  دنک  ملکت  ملع  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  لآ  زا  ِِملاع  هک  تسا  کیدزن  دندومرف : دهد » ینـشور  تسا  کیدزن  دـسرن ،
لآ زا  رگید  یماـما  زا  دـعب  تسا  تمکح  ملع و  رون  هب  دـیؤم  هک  یماـما  ینعی  تسا » روـن  زارف  رب  يروـن   » .دوـش لاؤـس  وا  زا  هکنآ 

نیمز هاگچیه  هک   ) دوب دهاوخ  زین  تمایق  یئاپرب  ات  هدوب و  مدآ  ترـضح  نامز  زا  رما  نیا  دوب و  دهاوخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم 
(. دش دهاوخن  یلاخ  ادخ  تجح  زا 

: َلاَقَف ٌحابْصِم » اهِیف  ٍهاکْشِمک  ِهِرُون  ُلَثَم  ِضْرَْألا  ِتاوامَّسلا َو  ُرُون  ُهَّللا  : » َّلَج َّزَع َو  ِهَّللا  ِلْوَق  ْنَع  َِلئُـس  ُهَّنَأ  ُماَلَّسلا  ِهیَلَع  ِقِداَّصلا  ِنَع  يِوُر 
َیلِإ اَِهب  يَدَتْهی  ِیتَّلا  ِِهتایآ  ِهَّللا َو  ِتالَالَد  ْنِم  َنیِعَمْجَأ  ْمِهیَلَع  ِهَّللا  ُتاَوَلَص  ُهَِّمئَْألا  ِِهلآ َو  ِهیَلَع َو  ُهَّللا  یَّلَص  ِیبَّنلاَف  اََنل ، ُهَّللا  َُهبَرَـض  ٌلَثَم  َوُه 

.{ ص 157 دیحوتلا ،  } ِمیِظَْعلا ِیلَْعلا  ِهَّللِاب  اَّلِإ  َهَُّوق  َال  ِنَنُّسلا َو  ِِضئاَرَْفلا َو  ِماَلْسِْإلا َو  ِِعئاَرَش  ِنیِّدلا َو  ِِحلاَصَم  ِدیِحْوَّتلا َو 
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نوچمه وا  رون  لـثم  .تسا  نیمز  اـه و  نامـسآ  روـن  ادـخ  : » هیآ هراـبرد ي  هک  تسا  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا 
يارب زا  ادخ  هک  تسا  یلَثَم  نیا  دندومرف : .دش  لاؤس  ناشیا  زا  تسا » يا  هشیـش  رد  غارچ  نآ  یغارچ و  نآ  رد  هک  تسا  ینادغارچ 

طـسوت هک  دـنیوا  ياه  هناشن  ادـخ و  ياهتلالد  زا  نیعمجا » مهیلع  هللا  تاولـص   » ناـماما هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  تسا ، هدز  اـم 
بناج زا  رگم  تسین  یئورین  تّوق  دنوش و  یم  تیاده  اهتنـس  اه و  هضیرف  مالـسا و  عیارـش  نید و  حلاصم  دـیحوت و  يوس  هب  ناشیا 

.گرزب هبترم ي  دنلب  يادخ 

مود هیآ ي 

ِرْکنُْملا َو ِنَع  ْمُهاْهنی  ِفوُْرعَْملِاب َو  ْمُهُُرمْأی  ِلیْجنِْإلا  ِهارْوَّتلا َو  ِیف  ْمُهَدـْنِع  ًاـبُوتکَم  ُهَنوُدِـجی  يذَّلا  یِّمُأـْلا  ِیبَّنلا  َلوُسَّرلا  َنوُِعبَّتی  َنیذَّلا  »
ُهوُرَـصَن َو ُهوُرَّزَع َو  ِِهب َو  اُونَمآ  َنیذَّلاَف  ْمِهیَلَع  َْتناک  یتَّلا  َلالْغَْألا  ْمُهَرْـصِإ َو  ْمُْهنَع  ُعَضی  َِثئابَْخلا َو  ُمِهیَلَع  ُمِّرَحی  ِتابیَّطلا َو  ُمَُهل  ُّلِحی 

.{ 157/ فارعأ « } َنوُِحْلفُْملا ُمُه  ِکئلوُأ  ُهَعَم  َلِْزنُأ  يذَّلا  َروُّنلا  اوُعَبَّتا 

یم بوتکم  لیجنا  تاروت و  رد  شیوخ  دزن  ار  وا  فصو ]  ] هک دـننک  یم  يوریپ  هدـناوخان  سرد  ربمایپ  لوسر ، نیا  زا  هک  یناـسک  »
رب ار  اه  يدـیلپ  لالح و  ناشیارب  ار  اه  هزیکاپ  دـنک و  یم  عنم  دنـسپان  راک  زا  دـهد و  یم  نامرف  هدیدنـسپ  راک  هب  ار  اهنآ  هک  دـنبای ،

دـندروآ و نامیا  وا  هب  هک  یناسک  سپ  .دراد  یم  رب  دوب  اهنآ  رب  هک  ار  ییاهریجنز  دـیق و  نیگنـس و  فیلاکت  دـنک و  یم  مارح  نانآ 
«. دنناراگتسر نانآ  مه  دندومن ، يوریپ  هدش  لزان  وا  اب  هک  ار  يرون  دندرک و  شیرای  دنتشاد و  هاگن  ار  شتمرح 

ناشیا هرابرد ي  هیآ  رخاوا  رد  تسا و  هدش  حرطم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  ناوریپ  فاصوا  وا  یخرب  هفیرـش  هیآ ي  نیا  رد 
«. دندومن يوریپ  هدش  لزان  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ   ) وا اب  هک  ار  يرون  و  «: » ُهَعَم َلِْزنُأ  يذَّلا  َروُّنلا  اوُعَبَّتا  َو  : » هدومرف

؟ تسیچ هدش  لزان  ربمایپ  اب  هک  يرون  لاؤس :

: هدومرف هیآ  رد  اـما  .تسا  هدـش  لزاـن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  رب  نآرق  اریز  دـشاب ، نآرق  رون ، نآ  دـسر  یم  رظن  هب  ادـتبا 
! هدش لزان  ناشیا  رب  هک  يرون  هن  هدش ، » لزان  ربمایپ  اب  هک  يرون  »

مهیلع همئا  رگید  مالسلا و  هیلع  یلع  ترـضح  رون  نیا  زا  دوصقم  هدش  هتفگ  تایاور  رد  مینیب  یم  مینک  یم  عوجر  تایاور  هب  یتقو 
.دنتسه مالسلا 

: رظن ود  نیا  زا  کی  ره  نییبت  هیجوت و  اما  و 

: تسا نآرق  رگید  تایآ  دییأت  دروم  هک  تسا  یبلطم  درک ، تیعبت  نآ  زا  دیاب  هدش و  لزان  ربمایپ  اب  هک  دشاب  يرون  نآ  نآرق ، هکنیا 

.{ 213/ هرقب كر : و  . 25/ دیدح « } َنازیْملا َباتْکلا َو  ُمُهَعَم  اْنلَْزنَأ  ِتانیَْبلِاب َو  انَلُسُر  اْنلَسْرَأ  ْدََقل  »

« میدرک لزان  ار  وزارت  باتک و  اهنآ  اب  میدرک و  هناور  راکشآ  لئالد  اب  ار  دوخ  ناگداتسرف  ام  انامه  «و 
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.تشاد دهاوخ  زین  هیآ  نآ  رد  دراد  هیآ  نیا  رد  هک  ییانعم  ره  ناربمایپ ، اب  باتک  ندش  لزان 

.تسا هدش  هداد  روتسد  نادب  حرطم و  يددعتم  تایآ  رد  زین  نآرق  زا  تیعبت  موزل 

؛ درک تیعبت  ناشیا  زا  دیاب  هدش و  لزان  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  اب  هک  دشاب  يرون  نآ  ترتع  هکنیا  اما 

: تسا هدش  حرطم  زین  يرگید  هیآ ي  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  صخش  ندش  لزان 

.{ /10 و 11 قالط « } ٍتانیَبُم ِهَّللا  ِتایآ  ْمکیَلَع  اُوْلتی  ًالوُسَر  ًارکِذ *  ْمکَیلِإ  ُهَّللا  َلَْزنَأ  ْدَق  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ِباْبلَْألا  ِیلوُأ  ای  َهَّللا  اوُقَّتاَف  »

هک یلوسر  هدرک ، لزان  يرکذ  امـش  يوس  هب  دنوادخ  انامه  هک  دینک  هشیپ  یهلا  ياوقت  دیا ! هدروآ  نامیا  هک  ینادـنمدرخ  يا  سپ  »
«. دنک یم  توالت  امش  رب  ار  ادخ  رگنشور  تایآ 

، هدرک لزان  ادـخ  هک  يرکذ  زا  دارم  سپ  ًارکِذ .»  » هملک ي يارب  تسا  لدـب  اـی  ناـیب و  فطع  مهدزاـی  هیآ ي  رد  اـًلوُسَر »  » هملک ي
.تسا هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نامه 

: دنشاب یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تیبلها  نامه  زین ، لیذ  هیآ ي  رد  رکذ  لها  زا  دارم  نیا ، ربانب 

.{ 7/ ءایبنا /43 و  لحن « } َنوُمَْلعَت ُْمْتنک ال  ْنِإ  ِرکِّذلا  َلْهَأ  اُولَئْساَف  »

«. دیناد یمن  دوخ  رگا  دیسرپب  رکذ  لها  زا  سپ ، »

ربمایپ ندش  لزان  دنشاب ، مالسلا  مهیلع  تیبلها  هدش  لزان  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  اب  هک  يرون  زا  دارم  هک  یتروص  رد  لاح ،
؟ تسانعم هچ  هب  ناشیا  ترتع  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا 

.ندمآ نیئاپ  هبترم ي  هب  الاو  یلاع و  هبترم ي  زا  ینعی  ندش  لزان 

يارب نابرهم  يادـخ  .دـنراد  هتـشاد و  ادـخ  دزن  ار  هبترم  نیرتیلاـع  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  شلآ  دـمحم و  ترـضح  هک  تسین  یکش 
يوس هب  دوب  تیادـه  ملع و  رون  نیع  ناشدوجو  هک  ار  ناـشیا  تسپ ، یناد و  ياـیند  ياـه  یکیراـت  زا  شقلخ  تاـجن  يریگتـسد و 

.تسا هدش  ریبعت  ندرک » لزان   » هب نداتسرف ، »  » نیا زا  ور  نیا  زا  .داتسرف  ورف  شقلخ 

/89 و سنوی  } هدرک یهن  دـنناد  یمن  هک  یناسک  هار  زا  يوریپ  تیعبت و  زا  میرک ، نآرق  رد  لاعتم  دـنوادخ  تیعبت ؛ هراـبرد ي  اـما  و 
/148 و ماعنأ ، 157/ ءاسن ، } تسا هدرمش  اطخ  ار  نآ  هدرک و  حرطم  ملع  زا  تیعبت  لباقم  رد  ار  نامگ  نظ و  زا  تیعبت  و  .{ 18/ هیثاج

موـکحم دـشاب  ملع  لـباقم  رد  هک  ار  يا  هتـساوخ  رظن و  ره  زا  تیعبت  هـکلب  .{ 23/ مجن /36 و  سنوی ، 116/ ماـعنأ كر : و  ، 28/ مجن
.{ 29/ مور  } .دوش یم  یهارمگ  بجوم  هک  هتسناد  یملظ  ار  نآ  و  .{ 37/ دعر /120 و 145 و  هرقب  } هدرک

زا یخرب  رد  هکنیا  یتـح  .تسا  تیعبت  كـالم  ملع ، نآرق  رظن  زا  .تسا  ملاـع  ملع و  زا  تیعبت  تسا ، نآرق  دـییأت  دروـم  هـچنآ  اذـل 
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.تسا نآ  هجیتن ي  ملع و  رب  عرف  تیاده  هک  تسنیا  رطاخ  هب  هدش ، حرطم  زین  تیاده  زا  تیعبت  تایآ ،

: تفگ شیومع  هب  هک  هدومرف  مالسلا  هیلع  میهاربا  ترضح  لوق  زا  ادخ  ور  نیا  زا 

.{ 43/ میرم « } ایِوَس ًاطارِص  كِدْهَأ  ینِْعبَّتاَف  ِکتْأی  َْمل  ام  ِْملِْعلا  َنِم  ینَءاج  ْدَق  یِّنِإ  َِتبَأ  ای  »

«. منک تیاده  تسار  یهار  هب  ار  وت  ات  نک  يوریپ  نم  زا  سپ ، تسا ، هدماین  وت  يارب  هک  هدمآ  نم  يارب  یملع  ردپ ! يا  »

: هکنیا هب  رما  اب  هدرک و  دای  رکذ  لها  ریبعت  اب  ناشیا  زا  ادخ  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تیبلها  زا  تیعبت  نآرق ، تایآ  ربانب  لاح ،
.تسا مزال  هکلب  عنام و  الب  هدرک ، دییأت  ار  ناشیا  یملع  تیعجرم  دیسرپب » ناشیا  زا  دیناد  یمن  ار  هچنآ  »

.دنشاب مالسلا  مهیلع  همئا  ثحب ، دروم  هیآ ي  رد  رون  زا  دوصقم  هک  درادن  یعنام  نآرق ، تایآ  تهج  زا  سپ ،

؟ ترتع زا  تیعبت  ای  هدش  حرطم  نآرق  زا  تیعبت  ترتع ؟ ای  تسا  نآرق  رون ، زا  دوصقم  اعقاو  ایآ  ثحب ، دروم  هیآ ي  رد  اما 

نآرق و يریذپان  یئادج  هب  هجوت  اب  هک  دبای  یمرد  دشاب  هتـشاد  نیلقث  رتاوتم  فیرـش و  ثیدح  هرابرد ي  یلمأت  كدـنا  یـسک  رگا 
.تسا ریذپان  یئادج  زین  ترتع  نآرق و  زا  يوریپ  تیعبت و  اَقِرَتْفی » َْنل  اَمُهَّنِإ  َو  : » رگیدکی زا  ترتع 

ار بلطم  نیمه  ترضح  نآ  تسا ، هدیـسر  ثحب  دروم  هیآ ي  هرابرد ي  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  هک  مه  یتیاور  رد  ور  نیا  زا 
: دندومرف نایب  نیدب 

ِینْعی .{ 8/ نباغت « } اْنلَْزنَأ يِذَّلا  ِروُّنلا  ِِهلوُسَر َو  ِهَّللِاب َو  اُونِمآَف  : » َیلاَعَت ُُهلْوَق  ُِنباَغَّتلا  ِهَروُس  ِیف  ُُهْلثِم  ُنآْرُْقلا َو  َوُه  ِعِضْوَْملا  اَذَـه  ِیف  ُروُّنلاَف 
ام َو  : » َلاَقَف ِِهباَتک  ِیف  ُهَّللا  ُمُهَتَعَن  َنیِذَّلا  ُهَتَمِجاَرَت  ُهَتَنَزَخ َو  َّلَج َو  َّزَع َو  ِهَّللا  ِباَتک  َهَلَمَح  َنیِموُصْعَْملا  ِءایِـصْوَْألا  َعیِمَج  َنآْرُْقلا َو  ُهَناَْحبُس 

ُمِِهب ُهَّللا  َراَنَأ  َنیِذَّلا  َنُوتوُْعنَْملا  ُمُه  َو  .{ 7/ نآرمع لآ  « } انِّبَر ِدـْنِع  ْنِم  ٌّلک  ِِهب  اَّنَمآ  َنُولوُقی  ِْملِْعلا  ِیف  َنوُخِـساَّرلا  ُهَّللا َو  اَّلِإ  ُهَلیِوْأَت  ُمَْلعی 
{ .ینامعن زا  لقن  هب  ص 21  ج 90 ، راونألا ، راحب   } .َداَبِْعلا ُمِِهب  يَدَه  َداَِلْبلا َو 

ادخ هب  سپ  : » دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ  هک  نباغت  هروس ي  رد  نینچمه  تسا و  نآرق  ثحب ) دروم  هیآ ي   ) اجنیا رد  رون  زا  دوصقم 
مجرتـم راد و  هنازخ  لـماح و  هک  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  ءایـصوا  نآرق و  دـیروآ ، » ناـمیا  میدرک  لزاـن  هک  يرون  وا و  لوـسر  و 

نادب ام  دنیوگ : یم  هک ] نانآ   ] .دناد یمن  یسک  ملع  رد  ناخسار  ادخ و  زج  ار  شلیوأت  : » هدومرف ناشیا  شیاتـس  رد  ادخ  هک  دننآرق 
ینارون ار  اهرهـش  نانآ  هطـساو ي  هب  ادـخ  هک  دنتـسه  یناگدـش  شیاتـس  ناشیا  تسام ، » راگدرورپ  بناج  زا  همه  میدروآ ، نامیا 

: هتکن .درک  تیاده  ار  ناگدنب  درک و 

مهیلع تیبلها  دزن  اهنت  اهنت و  نآ ، تایآ  رد  ادـخ  دارم  هب  ملع  نآرق و  ملع  لاـمک  ماـمت و  نآرق ، تاـیآ  ساـسا  رب  هک  تهج  نآ  زا 
زا تیعبت  هب  ثحب ، دروم  هیآ ي  رد  رون  زا  تیعبت  رگا  اذـل  مالـسلا ، ) مهیلع  تیبلها  ملع  تیـصوصخ  زا  ثحب  كر :  ) تسا مالـسلا 

دناوتب یـسک  تسا  لاحم  ینعی  .درادن  یعوقو  ناکما  هک  دوب  دـهاوخ  ییانعم  انعم ، نیا  دوش ، انعم  مالـسلا ) مهیلع  تیبلها  هن   ) نآرق
زا رظن  فرـص  اب   ) دـنک طابنتـسا  نآرق  زا  تسه  هک  هنوگ  نآ  ار  نید  فراـعم  قیاـقح و  ماـمت  مالـسلا  مهیلع  تیبلها  هطـساو ي  یب 

( مالسلا مهیلع  ترتع  نآرق و  ياهیگژیو   ) نیلقثلا www.Ghaemiyeh.comصیاصخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 513زکرم  هحفص 285 

http://www.ghaemiyeh.com


عاجرا مالـسلا  مهیلع  تیبلها  تیالو  تعاـطا و  تدوم و  تبحم و  موزل  هب  ار  تما  هک  تسا  یتاـیآ  زین  نآرق  تاـیآ  نیرتمهم  هکنیا 
(. دهد یم 

دزن اهنت  ادخ  باتک  هب  لماک  ملع  هک  ور  نآ  زا  دوش ، انعم  مالسلا  مهیلع  تیبلها  زا  تیعبت  هب  هفیرش  هیآ ي  رد  رون  زا  تیعبت  رگا  اما 
تیعبت يارب  مالـسلا ) مهیلع  تیبلها  زا  تیعبت   )) انعم نیا  اذل  .دراد  دوخ  لد  رد  مه  ار  نآرق  زا  تیعبت  ناشیا ، زا  تیعبت  تسا ، ناشیا 

: تسا هدش  انعم  هنوگ  نیا  زین  تایاور  زا  یخرب  رد  هک  نانچ  .تسا  رت  تسرد  یلوا  قیرط  هب  رون ، زا 

ِیلَع ُروُّنلا  ُماَلَّسلا : ِهیَلَع  ٍرَفْعَج  ُوبَأ  َلاَق  ُهَعَم » َلِْزنُأ  يِذَّلا  َروُّنلا  اوُعَبَّتا  ُهوُرَصَن َو  ُهوُرَّزَع َو  ِِهب َو  اُونَمآ  َنیِذَّلاَف  : » ِهَّللا ِلْوَق  ِیف  ٍریَِـصب  ِیبَأ  ْنَع 
.{ ص 31 ج 2 ، یشایع ، ریسفت   } .ُماَلَّسلا ِهیَلَع 

هیلع یلع  رون ، زا  دوصقم  دندومرف : ثحب ) دروم  هیآ ي   ) ادـخ هدومرف ي  نیا  هرابرد ي  مالـسلا  هیلع  رقاب  ترـضح  دـیوگ : ریـصبابا 
.تسا مالسلا 

ِهارْوَّتلا َو ِیف  ْمُهَدـْنِع  ًاـبُوتکَم  ُهَنوُدِـجی  يِذَّلا  یِّمُأـْلا  ِیبَّنلا  َلوُسَّرلا  َنوُِعبَّتی  َنیِذَّلا  : » َیلاَـعَت ِهَّللا  ِلْوَق  ِیف  ُماَـلَّسلا  ِهیَلَع  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع 
َلِْزنُأ يِذَّلا  َروُّنلا  اوُعَبَّتا  َو   » ِِهلْوَق َیلِإ  َِثئابَْخلا » ُمِهیَلَع  ُمِّرَحی  ِتابیَّطلا َو  ُمَُهل  ُّلِحی  ِرْکنُْملا َو  ِنَع  ْمُهاْهنی  ِفوُْرعَْملاـِب َو  ْمُهُُرمْأـی  ِلـیِْجنِْإلا 

.{ ص 194 ج 1 ، یفاکلا ،  } .ُماَلَّسلا ُمِهیَلَع  ُهَِّمئَْألا  َنِینِمْؤُْملا َو  ُریِمَأ  ِیلَع  ِعِضْوَْملا  اَذَه  ِیف  ُروُّنلا  َلاَق : َنوُِحْلفُْملا » ُمُه  ِکئلوُأ  ُهَعَم 

زا دوصقم  دـندومرف : ثحب ) دروم  هیآ ي   ) لاعتم دـنوادخ  شیامرف  نیا  هرابرد ي  هک  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا 
.دشاب یم  مالسلا  مهیلع  همئا  رگید  مالسلا و  هیلع  نانمؤم  ریما  یلع  ترضح  اجنیا  رد  رون 

.دمآ دهاوخ  « 8/ نباغت  » هیآ ي لیذ  زین  رگید  تیاور  ود 

موس هیآ ي 

ام ْتَءاضَأ  اَّمَلَف  ًاران  َدَقْوَتْـسا  يِذَّلا  ِلَثَمک  ْمُُهلَثَم  َنیدَـتْهُم *  اُوناک  ام  ْمُُهتَراِجت َو  ْتَِحبَر  امَف  يدُْـهلِاب  ََهلالَّضلا  اُوَرَتْشا  َنیذَّلا  کـِئلوُأ  »
.{ 16 و 17 هرقب ، « } َنوُرِْصبی ٍتاُملُظ ال  یف  ْمُهکَرَت  ْمِهِرُوِنب َو  ُهَّللا  َبَهَذ  َُهلْوَح 

هتفای تیاده  درواین و  راب  هب  يدوس  ناشدتـس  داد و  هجیتن  رد  دندیرخ ، تیاده  ياهب  هب  ار  یهارمگ  هک  دنا  یناسک  ناقفانم )  ) اهنآ »
نایم رد  درب و  ار  ناشرون  ادـخ  داد  ییانـشور  ار  ناـنآ  نوماریپ  نوچ  دـنتخورفا و  یـشتآ  هک  تسا  یناـسک  نوچمه  ناـنآ  .دـندوبن 

«. درک ناشیاهر  دننیب  یمن  هک  ییاهیکیرات 

ُضْرَْألا ِتَءاَضَأ  ُلوُقی : َُهلْوَح » ام  ْتَءاضَأ  اَّمَلَف  ًاران  َدَقْوَتْـسا  يِذَّلا  ِلَثَمک  : » لَج َّزَع َو  ِهَّللا  ِلْوَق  ِیف  ُماَلَّسلا  ِهیَلَع  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  ْنَع  ٍِرباَج  ْنَع 
یَّلَص ٌدَّمَُحم  َِضُبق  ِینْعی  َنوُرِْـصبی » ٍتاُملُظ ال  ِیف  ْمُهکَرَت  ْمِهِرُوِنب َو  ُهَّللا  َبَهَذ  : » َّلَج َّزَع َو  ُُهلْوَق  ..ِِهلآ و  ِهیَلَع َو  ُهَّللا  یَّلَـص  ٍدَّمَُحم  ِرُوِنب 

.{ ص 380 ج 8 ، یفاک ،  } .ِِهتَیب ِلْهَأ  َلْضَف  اوُرِْصبی  ْمَلَف  ُهَْملُّظلا  ِتَرَهَظ  ِِهلآ َو  ِهیَلَع َو  ُهَّللا 

دنتخورفا و یـشتآ  هک  تسا  یناسک  نوچمه  نانآ  : » لجوزع يادخ  شیامرف  نیا  هرابرد ي  مالـسلا  هیلع  رقاب  ترـضح  دیوگ : رباج 
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هکنیا ..دش و  نشور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ترـضح  رون  هب  نیمز  دیامرف : یم  دندومرف : داد » ییانـشور  ار  نانآ  نوماریپ  نوچ 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ترـضح  یتقو  ینعی  درک » ناشیاهر  دننیب  یمن  هک  ییاهیکیرات  نایم  رد  درب و  ار  ناشرون  ادخ  : » هدومرف

.دندید یمن  ار  شنادناخ  يرترب  رگید  نانآ  دش و  راکشآ  یکیرات  دندومرف  تلحر 

ثیدح رد  یلو  .دننیبب  نادب  ار  ناشفارطا  ات  دندرک  نشور  یشتآ  دوخ  تسد  هب  نانآ  هک  هدمآ  ناقفانم  هرابرد ي  هفیرش ، هیآ ي  رد 
نامز رد  هک  دنتسه  یناسک  ناقفانم  زا  دوصقم  تسا و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  رون  هب  نیمز  تینارون  زا  تبحـص  قوف 

.دنتفرن مالـسلا  مهیلع  تیبلها  غارـس  ناشیا ، تلحر  زا  سپ  اما  دندوب  هدش  عمج  ناشیا  درگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تایح 
ثیدح زا  ار  بلطم  نیا  .تسا  هدشن  نایب  دندش  رادروخرب  نآ  زا  یحابـص  دـنچ  دـنتخورفا و  یـشتآ  دوخ  ناقفانم ، هکنیا  يانعم  اما 

: تفایرد ناوت  یم  لیذ 

اَّمَلَف َُهلْوَح ، اَم  اَِهب  َرَْـصبَأ  ًاران » َدَقْوَتْـسا  يِذَّلا  ِلَثَمک   » َنیِِقفاَنُْملا ِءَالُؤَه  ُلَثَم  ُماَلَّسلا : ِهیَلَع  ٍرَفْعَج  ُْنب  یَـسُوم  َلاَق  ُماَـلَّسلا : ِهیَلَع  ُماَـمِْإلا  َلاَـق 
َنِم ْمِهیَلَع  َیلاَعَت  ُهَّللا  َذَخَأ  اََّمل  َنِیثکاَّنلا ، َنیِِقفاَنُْملا  ِءَالُؤَه  ُلَثَم  ِکلَذک  .ٍرَطَِمب  ْوَأ  اَهَأَفْطَأَف  اَهیَلَع  اَهَلَـسْرَأ  ٍحـیِِرب  اَهِرُوِنب  ُهَّللا  َبَهَذ  َرَْـصبَأ 
ِِهلآ ِهیَلَع َو  ُهَّللا  یَّلَـص  ًادَّمَُحم  َّنَأ  َُهل و  کیِرَـش  َال  ُهَدْحَو  ُهَّللا  اَّلِإ  ََهلِإ  َال  ْنَأ  ِهَداَهَِـشب : ًارِهاَظ  اوُطْعُأ  ُماَلَّسلا  ِهیَلَع  ٍِبلاَط  ِیبَأ  ِْنب  ِیلَِعل  ِهَعیَْبلا 

.ُهَماَقَم ِهَّللا  ِداَبِع  ِهَسایِِسب  ُِمئاَْقلا  ِِهتاَدِع و  ُزِْجنُم  ِِهنویُد و  یِضاَق  ِِهتَّمُأ و  ِیف  ُُهتَفِیلَخ  ُُهثِراَو َو  ُهیِصَو َو  ُهِیلَو َو  ًاِیلَع  َّنَأ  ُُهلوُسَر و  ُهُْدبَع َو 

اَّمِم ُهَنُونوُصی  ًاخَأ  ُهوُذَخَّتا  اَِهبَبَِسب و  َعاَفِّدلا  ُْهنَع  اُونَسْحَأ  اَِهلْجَأ و  ْنِم  ُهَْولاَو  َو  اَِهب ] َنیِِملْسُْملا  ِیف  َحکَن  َو   ] اَِهب َنیِِملْـسُْملا  َثیِراَوَم  َثِرَوَف 
.اََهل ُْهنِم  ْمِهِعاَمِِسب  ْمُهَسُْفنَأ  ُْهنَع  َنُونوُصی 

ِکلَذَف ْمِهِْرفک ، ِنِطاَِبب  ُباَذَْعلا  ُمُهَذَـخَأَف  ٌهِیفاَخ ، ِهیَلَع  یَفْخی  َال  يِذَّلا  ِراَرْـسَْألِاب ، ِِملاَْعلا  َنیَِملاَْعلا ، ِّبَر  ِمکُح  ِیف  َعَقَو  ُتْوَْملا  ُهَءاَج  اَّمَلَف 
.ًاصیِحَم اْهنَع  َنوُدِـجی  ًاجوُرُخ و ال  اَْـهنِم  َنْوَری  اـَل  ِهَرِخآـْلا ، ِماـکْحَأ  ِتاَُـملُظ ] ِهَّللا ، ِباَذَـع   ] ِتاَُـملُظ ِیف  اوُراَـص  ْمُهُرُون و  َبَهَذ  َنیِح 

.{ ص 131 مالسلا ، هیلع  يرکسع  نسح  مامإ  ریسفت  }

هللا یلص  ربمایپ  نامز  رد   ) ناقفانم نآ  لَثَم  دندومرف : مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ترضح  لوق  زا  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما 
نآ رب  هک  يداب  طسوت  ادخ  دید ، هک  نیمه  دـنیبب ، ار  دوخ  فارطا  نآ  اب  ات  تخورفا » یـشتآ  هک  تسا  یـسک  نوچمه  ( » هلآ هیلع و 
زا لاعتم  دـنوادخ  هک  یتقو  نکـش ، دـهع  ناقفانم  نآ  لَثَم  تسا  نینچمه  .درک  شوماخ  ار  شرون  ناراب ، هطـساو ي  هب  ای  داتـسرف و 

ترـضح تسین و  ادخ  زج  يدوبعم  هکنیا  هب  دنداد  تداهـش  رهاظ  هب  اهنآ  تفرگ ، تعیب  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  يارب  نانآ 
هیلع هللا  یلص  ادخ  لوسر  یصو  ادخ و  یلو  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  تسوا و  هداتسرف ي  هدنب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم 

تـسایس هدـنراد ي  اـپ  رب  وا و  ياـهنامیپ  هب  هدـننک ي  اـفو  شیاـه و  یهدـب  هدـننک ي  ادا  شتما و  رد  وا  نیـشناج  ثراو و  هلآ و  و 
.تسوا ياج  هب  ادخ  ناگدنب 

ار وا  ناناملسم  تداهـش ، نیا  تکرب  هب  دندرک و  رارقرب  یگداوناخ  دنویپ  نانآ  اب  درب و  ثرا  ناناملـسم  زا  قفانم ، تداهـش ، نیا  اب  و 
ار دوخ  هچنآ  لباقم  رد  وا ، زا  تداهش  نیا  ندینش  رطاخ  هب  دنتفرگ و  دوخ  ردارب  ار  وا  دندرک و  عافد  وا  زا  یبوخ  هب  دندرک و  يرای 

.دندومن تظفاحم  زین  وا  زا  دندرک  یم  تظفاحم  نآ  زا 
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، دشاب یمن  ناهنپ  وا  رب  یناهن  رما  چیه  دـناد و  یم  ار  رارـسا  هک  دـش  عقاو  نایناهج  راگدرورپ  مکح  رد  دیـسر  شگرم  هک  نیمه  اما 
ادـخ و باذـع  ياه  یکیرات  رد  تفر و  ناشرون  هک  تسا  یتقو  نامه  نیا  تفرگارف و  ار  اهنآ  دوب  ناشرفک  نطاـب  هک  یباذـع  سپ 

.تفای دنهاوخن  نآ  زا  يرارف  هار  دید و  دنهاوخن  ار  نآ  زا  ندش  نوریب  رگید  هک  دندش  لقتنم  ترخآ  ماکحا  ياه  یکیرات 

: تسا هدمآ  يرگید  هیآ ي  رد  تمایق ، زور  رد  نادب  نانآ  زاین  رون و  زا  ناقفانم  یگرهب  یب  هرابرد ي 

َُهل ٍروُِسب  ْمُهَنَیب  َبِرُـضَف  ًارُون  اوُسِمَْتلاَف  ْمکَءارَو  اوُعِجْرا  َلیق  ْمکِرُون  ْنِم  ْسِبَتْقَن  انوُرُْظنا  اُونَمآ  َنیذَِّلل  ُتاِقفانُْملا  َنوُِقفانُْملا َو  ُلوُقی  َمْوی  »
ُْمْتبَتْرا َو ُْمتْصَّبَرَت َو  ْمکَسُْفنَأ َو  ُْمْتنَتَف  ْمکَّنکل  یَلب َو  اُولاق  ْمکَعَم  ْنکَن  َْمل  ْمُهَنوُدانی َأ  ُباذَْعلا *  ِِهلَِبق  ْنِم  ُهُرِهاظ  ُهَمْحَّرلا َو  ِهیف  ُُهنِطاب  ٌباب 

.{ 13/ دیدح « } ُروُرَْغلا ِهَّللِاب  ْمکَّرَغ  ِهَّللا َو  ُْرمَأ  َءاج  یَّتَح  ِینامَْألا  ُمْکتَّرَغ 

هتفگ .میریگرب  یغورف  ناترون  زا  ات  دـینکفیب  ام  هب  يرظن  دـنیوگ : دـنا  هدروآ  نامیا  هک  یناسک  هب  قفانم  نانز  نادرم و  هک  زور  نآ  »
هک تسا  يرد  ار  نآ  هک  دوش  هدز  يراوید  اـهنآ  ناـیم  هاـگنآ  .دـیبلطب  يرون  اـج  نآ  زا  دـیدرگزاب و  اـیند ]  ] ناترـس تشپ  هب  دوـش :

.دراد باذع  هب  يور  شنوریب  تسا و  تمحر  نآ  نوردنا 

دیتسـشن و راظتنا  هب  دـیدنکفا و  يراتفرگ  هنتف و  رد  ار  دوخ  امـش  یلو  ارچ ، دـنیوگ : یم  میدوبن ؟ امـش  اب  ام  ایآ  دـنهد : ادـن  ار  اـهنآ 
« تفیرف ادخ  هرابرد ي  ار  امش  راکبیرف ، دیسر و  ارف  ناتگرم )  ) ادخ نامرف  ات  تفیرف ، ار  امش  اهوزرآ  دیدرک و  دیدرت 

ُهَمْحَّرلا ِهِیف  ُُهنِطاب  ٌباب  َُهل  ٍروُِسب  ْمُهَنَیب  َبِرُضَف  : » َیلاَعَت كَراَبَت َو  ِهَّللا  ِلْوَق  ْنَع  ُماَلَّسلا  ِهیَلَع  ٍرَفْعَج  َابَأ  ُْتلَأَس  َلاَق : ِرِینَتْـسُْملا  ِْنب  ِماَّلَـس  ْنَع 
ُمْوی َناک  اَذِإ  ُهَّنِإ  اَمَأ  ِراَّفْکلا  ِیف  اَِنتَعیِـش َو  ِیف  اَنِیف َو  َْتلََزن  اَهَّنِإ  اَمَأ  َلاَقَف : َلاَق : ْمکَعَم » ْنکَن  َْمل  ْمُهَنوُدانی َأ  ُباذَْـعلا *  ِِهلَِبق  ْنِم  ُهُرِهاظ  َو 

ُباذَْعلا ِِهلَِبق  ْنِم  ُهُرِهاظ  َروُّنلا َو  ِینْعی  ُهَمْحَّرلا  ِهِیف  ُُهنِطاب  ٌباب  ِهِیف  ٍهَْملُظ  ْنِم  ًاروُس  ُهَّللا  َبَرَض  ِرَشْحَْملا  ِقیِرَط  ِیف  ُِقئاَلَْخلا  َسِبُح  ِهَمایِْقلا َو 
ُهَْملُّظلا ِهِیف  يِذَّلا  ِروُّسلا  ِرِهاَظ  ِیف  َراَّفْکلا  اَنَّوُدَع َو  ُریَصی  ُروُّنلا َو  ُهَمْحَّرلا َو  ِهِیف  يِذَّلا  ِروُّسلا  ِنِطَاب  ِیف  اَنَتَعیِش  ُهَّللا َو  اَنُریَصیَف  َهَْملُّظلا  ِینْعی 

اَُنتاَلَـص َو ٌدِـحاَو و  ْمکِیبـَن  اَـنِیبَن َو  اْینُّدـلا ؟ ِیف  ْمکَعَم  ْنکَن  َْمل  َأ  ِهِرِهاَـظ : ْنِم  ِروُّسلا  ِیف  يِذَّلا  ِباَْـبلا  َنـِم  ْمکُّوُدَـع  اَنُّوُدَـع َو  ْمکیِداَـنیَف 
! ٌدِحاَو ْمکُّجَح  اَنُّجَح َو  ْمکُمْوَص َو  اَنُمْوَص َو  ٌهَدِحاَو و  ْمُکتاَلَص 

َو  » ْمکِیبـَن ِِهب  ْمکَرَمَأ  ْنَم  َعاَـبِّتا  ُُمتکَرَت  ُْمتیَّلَوَت َو  َُّمث  ْمکِیبـَن  َدـَْعب  ْمکَـسُْفنَأ » ُْمْتنَتَف  ْمکَّنکل  یَلب َو  : » ِهَّللا ِدـْنِع  ْنِم  کَـلَْملا  ُمِهیِداَـنیَف  َلاَـق :
، تایآلا لیوأت   … } ِّقَْحلا ِلْهَِأل  ْمِکفاَلِخ  ْنِم  ِهیَلَع  ُْمتْعَمَتْجا  اَم  َو  ِینامَْألا » ُمْکتَّرَغ  َو   » ْمکِیبَن ِهِیف  َلاَق  اَمِیف  ُْمْتبَتْرا » َو   » َِرئاَوَّدلا ِِهب  ُْمتْصَّبَرَت »

.{ ص 636

: دیوگ رینتسم  نب  ماّلس 

يرد ار  نآ  هک  دوش  هدز  يراوید  اهنآ  نایم  هاگنآ  : » مدیـسرپ لاعتم  دـنوادخ  شیامرف  نیا  هراـبرد ي  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ترـضح  زا 
هیآ نیا  دـندومرف : میدوبن »؟ امـش  اب  ام  ایآ  دـنهد : ادـن  ار  اهنآ  .دراد  باذـع  هب  يور  شنوریب  تسا و  تمحر  نآ  نوردـنا  هک  تسا 

، دـنوش تشادزاب  رـشحم  هار  رد  قئالخ  دوش و  تماـیق  زور  یتقو  .تسا  هدـش  لزاـن  راـفک  هراـبرد ي  نامنایعیـش و  اـم و  هراـبرد ي 
ینعی تسا  باذـع  ولج ، زا  شرهاظ  تسا و  رون  ینعی  تسا  تمحر  شلخاد  دراد ، یبرد  هک  دـنز  یم  یکیرات  زا  يراوید  دـنوادخ 

، راوید نوریب  رد  ار  رافک  ام و  نانمشد  دهد و  یم  رارق  رون  تمحر و  رد  راوید ، لخاد  رد  ار  ام  نایعیش  ام و  دنوادخ  .تسا  یکیرات 
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امـش اب  اـم  رگم  دـنیوگ : یم  امـش  هب  راوید  رد  هک  یبرد  نآ  زا  دـننز و  یم  داـیرف  امـش  اـم و  نانمـشد  .دـنهد  یم  رارق  یکیراـت  رد 
! دوب یکی  امش  ام و  جح  هزور و  دوب و  یکی  امش  ام و  زامن  دوب ، رفن  کی  امش  ام و  ربمایپ  ایند  رد  میدوبن ؟

سپس دیدنکفا ، يراتفرگ  هنتف و  رد  ار  دوخ  ناتربمایپ  زا  دعب  امش  یلو  يرآ ، دهد : یم  ادن  ار  ناشیا  ادخ  بناج  زا  يا  هتشرف  هاگنآ 
دیتسـشن و وا  يارب  یتحاران  تبیـصم و  راـظتنا  هب  دـیدرک و  اـهر  دوب  هداد  ار  وا  زا  يوریپ  روتـسد  ناـتربمایپ  هک  ار  یـسک  زا  يوریپ 

قح لها  فالخ  رب  هک  دـیدروخ  ار  یتیعمج  لوگ  تفیرف و  ار  امـش  اهوزرآ  دـیدرک و  دـیدرت  دوب  هتفگ  ناـتربمایپ  هچنآ  هب  تبـسن 
.دیدوب هدمآ  مه  درگ 

مراهچ هیآ ي 

ِتاـُملُّظلا َیلِإ  ِروُّنلا  َنِم  ْمُهَنوُـجِرْخی  ُتوُـغاَّطلا  ُمُهُؤاـِیلْوَأ  اوُرَفک  َنیذَّلا  ِروُّنلا َو  َیلِإ  ِتاـُملُّظلا  َنِم  ْمُـهُجِرْخی  اوـُنَمآ  َنـیذَّلا  ِیلَو  ُهَّللا  »
.{ 257/ هرقب « } َنوُِدلاخ اهیف  ْمُه  ِراَّنلا  ُباحْصَأ  ِکئلوُأ 

ناشناتـسرپرس دـندش  رفاک  هک  یناسک  درب و  یم  نوریب  ییانـشور  يوس  هب  اه  یکیرات  زا  ار  نانآ  تسا و  ناـنمؤم  تسرپرـس  ادـخ  »
« دننادواج نآ  رد  دنا و  یخزود  اهنآ  .دنرب  یم  ناشیاه  یکیرات  هب  رون  زا  هک  دننارگنایغط 

َیلِإ ِتاُملُّظلا  َنِم  ْمُهُجِرْخی  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ِیلَو  ُهَّللا  : » َیلاَعَت ِِهلْوَق  ِیف  َلاَق  ُهَّنَأ  ُماَلَّسلا  ِهیَلَع  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  َلاَق : َهَقَدَـص  ِْنب  َهَدَعْـسَم  ْنَع 
ِهـِلآ َو ِهـیَلَع َو  ُهَّللا  یَّلـَـص  ٍدَّمَُحم  ُلآ  ْمُـه  ُروُّنلاَـف  ِتاـُملُّظلا ، » َیلِإ  ِروُّنلا  َنـِم  ْمُهَنوُـجِرْخی  ُتوُـغاَّطلا  ُمُهُؤاـِیلْوَأ  اوُرَفک  َنـیِذَّلا  ِروُّنلا َو 

.{ ص 138 ج 1 ، یشایع ، ریسفت   } .ْمُهُّوُدَع ُتاَُملُّظلا 

لآ رون ، زا  دوصقم  دـندومرف : روکذـم ) هیآ ي   ) لاعتم دـنوادخ  لوق  نیا  هراـبرد ي  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  دـیوگ : هدَعْـسَم 
.ناشیا نانمشد  اه  یکیرات  زا  دوصقم  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دندمحم 

یم نومنهر  مالسلا  مهیلع  تیبلها  يوس  هب  ار  نانمؤم  ادخ  هک  تسنیا  درب » یم  رون  يوس  هب  ار  نانمؤم  ادخ   » هکنیا يانعم  نیا ، رب  انب 
: تسا هدش  عقاو  تروص  هس  هب  بلطم  نیا  ددرگ و 

.تسا هداد  عاجرا  مالسلا  مهیلع  تیبلها  هب  ار  نانمؤم  نآرق ، زا  يددعتم  تایآ  رد  ادخ 

هیآ شزراب  هنومن ي  هک  هداد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هب  ار  مالـسلا  مهیلع  همئا  رگید  یلع و  ترـضح  یفرعم  روتـسد  اهراب 
.تسا هدئام  ي 67 

.تسا هتفای  هار  یهلا  قیفوت  هب  دبای  هار  مالسلا  مهیلع  تیبلها  هب  سک  ره 

ًاناَُلف َنْوَّلَوَتی  ْمکَنْوَّلَوَتی َو  َال  ٍماَْوقَأ  ْنِم  ِیبَجَع  ُُرثکیَف  َساَّنلا  ُِطلاَخُأ  یِّنِإ  ُماَلَّسلا  ِهیَلَع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَِأل  ُْتُلق  َلاَق : ٍروُفْعی  ِیبَأ  ِْنب  ِهَّللا  ِدـْبَع  ْنَع 
! ُقْدِّصلا َال  ُءاَفَْولا َو  َال  ُهَناَمَْألا َو  ْکِلت  ْمَُهل  َسَیل  ْمکَنْوَّلَوَتی  ٍماَْوقَأ  ٌءاَفَو َو  ٌقْدِص َو  ٌهَناَمَأ َو  ْمَُهل  ًاناَُلف  َو 
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َال ِهَّللا َو  َنِم  َسَیل  ٍِرئاَج  ٍماَمِإ  ِهیَالَِوب  َناَد  ْنَِمل  َنیِد  َال  َلاَق : َُّمث  ِناَبْـضَْغلاک  یَلَع  َلَْـبقَأ  ًاـِسلاَج َو  ُماَـلَّسلا  ِهیَلَع  ِهَّللا  ِدـْبَع  ُوبَأ  يَوَتْـساَف  َلاَـق :
.ِهَّللا َنِم  ٍلْدَع  ٍماَمِإ  ِهیَالَِوب  َناَد  ْنَم  یَلَع  َْبتَع 

؟ ِءَالُؤَه یَلَع  َْبتَع  َال  ِکَئلوُِأل َو  َنیِد  َال  ُْتُلق : َلاَق :

َیلِإ ِتاُملُّظلا  َنِم  ْمُهُجِرْخی  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ِیلَو  ُهَّللا  : » ِهَّللا ِلْوَِقل  ُعَمْـسَت  اَم  َأ  َلاَق : َُّمث  ِءَالُؤَه ، یَلَع  َْبتَع  اـَل  کـَِئلوُِأل َو  َنیِد  اـَل  ْمَعَن  َلاَـقَف :
ُمُهُؤاِیلْوَأ اوُرَفک  َنیِذَّلا  َو  : » ُهَّللا َلاَق  ِهَّللا ، َنِم  ٍلِداَع  ٍماَمِإ  َّلک  ْمِِهتیَالَِول  ِهَرِفْغَْملا  َِهبْوَّتلا َو  ِرُون  َیلِإ  ِبُونُّذـلا  ِتاَُـملُظ  ْنِم  ْمُهُجِرْخی  ِروُّنلا »

«. ِتاُملُّظلا َیلِإ  ِروُّنلا  َنِم  ْمُهَنوُجِرْخی  ُتوُغاَّطلا 

؟» اوُرَفک َنیِذَّلا  َو  : » َلاَق َنیِح  َراَّفْکلا  اَِهب  یَنَع  ُهَّللا  َسَیل  َأ  ُْتُلق : َلاَق :

اْوَّلَوَت ْنَأ  اَّمَلَف  ِماَلْـسِْإلا ، ِرُون  یَلَع  اُوناک  ْمُهَّنَأ  اَذَِـهب  ُهَّللا  یَنَع  اَمَّنِإ  َو  ِتاَُملُّظلا ؟ َیلِإ  ُْهنِم  َجِرْخُأَف  ٌِرفاک  َوُه  ِِرفاْکِلل َو  ٍرُون  يَأ  َو  َلاَقَف : َلاَـق :
ِکئلوُأ : » َلاَقَف ِراَّفْکلا  َعَم  َراَّنلا  ُمَُهل  َبَجْوَأَف  ِْرفْکلا ، ِتاَُملُظ  َیلِإ  ِماَلْـسِْإلا  ِرُون  ْنِم  ْمُهایِإ  ْمِِهتیَالَِوب  اوُجَرَخ  ِهَّللا  َنِم  َسَیل  ٍِرئاَج  ٍماَمِإ  َّلـک 

{ .تسا هدمآ  توافت  یکدنا  اب  زین  ص 375  ج 1 ، یفاک ، رد  ص 138 و  ج 1 ، یشایع ، ریسفت  «. } َنوُِدلاخ اهِیف  ْمُه  ِراَّنلا  ُباحْصَأ 

منک یم  بجعت  رایسب  مراد و  ترشاعم  مدرم  اب  نم  انامه  مدرک : ضرع  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  هب  دیوگ : روفعی  یبا  نب  هللادبع 
هک دنتسه  یناسک  لباقم  رد  دنیافو و  اب  وگتسار و  نیما و  یلو  دنور ، یم  ینالف  ینالف و  لابند  هب  دنتسین و  امـش  وریپ  هک  یناسک  زا 

! دنرادن ار  یئوگتسار  افو و  تناما و  نآ  اما  دنیامش  وریپ 

ماما تیالو  اب  ار  ادخ  هک  ره  دندومرف : هاگنآ  هدرک ، نم  هب  ور  یکانمشخ  تلاح  هب  دنتـسشن و  تسار  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح 
يرادنید ادخ  بناج  زا  یلداع  ماما  تیالو  اب  ار  ادخ  هک  یـسک  رب  درادن و  نید  دنک ، يرادـنید  تسین  ادـخ  بناج  زا  هک  يرگمتس 

.تسین یشنزرس  دنک 

!؟ تسین یشنزرس  اهنیا  رب  دنرادن و  نید  اهنآ  متفگ :

تـسرپرس ادخ  « ؛ ؟ يونـش یمن  ار  ادخ  شیامرف  رگم  دندومرف : سپـس  تسین ، یـشنزرس  اهنیا  رب  دنرادن و  نید  اهنآ  يرآ  دندومرف :
یم شزرمآ  هبوت و  رون  يوس  هب  ناهانگ  ياه  یکیرات  زا  درب ، » یم  نوریب  ییانـشور  يوس  هب  اه  یکیرات  زا  ار  نانآ  تسا و  نانمؤم 

هک دننارگنایغط  ناشناتـسرپرس  دندش  رفاک  هک  یناسک  و  : » هدومرف دنتـشاد و  تسادـخ  بناج  زا  هک  ار  یلداع  ماما  تیالو  اریز  درب ،
«. دنرب یم  ناشیاه  یکیرات  هب  رون  زا 

؟» دندش رفاک  هک  یناسک  و  : » هدومرف نآ  رد  هک  تسین  نارفاک  هرابرد ي  هیآ  نیا  ایآ  متفگ :

اهنآ هک  تسنیا  دوصقم  هکلب  دوش ؟ نوریب  اه  یکیرات  يوس  هب  نآ  زا  ات  دراد  يرون  هچ  تسا  رفاک  هک  تهج  نآ  زا  رفاک  دـندومرف :
رفک ياه  یکیرات  هب  مالـسا  رون  زا  دـندرک ، يوریپ  دوبن  ادـخ  بناـج  زا  هک  يرگمتـس  ماـما  ره  زا  نوچ  یلو  دـندوب ، مالـسا  رون  رب 

«. دننادواج نآ  رد  دنا و  یخزود  اهنآ  : » دومرف تخاس و  بجاو  ار  شتآ  رافک ، هارمه  ناشیا  يارب  ادخ  سپ  دندیئارگ ،
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ربانب هک  تسنیا  شتلع  دندرک  انعم  تیالو  هب  رفک  ای  نامیا و  هب  ار  رفک  نامیا و  قوف ، تیاور  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  هکنیا 
: كر  } .تسا ناـشیا  ریغ  تیـالو  زا  يرود  مالـسلا و  مهیلع  تیبلها  لوسر و  ادـخ و  تیـالو  شریذـپ  ناـمیا ، طرـش  نآرق ، تاـیآ 

.{ 11 « / هلآ هیلع و  هللا  یلص   » دمحم /27 و  فارعأ 57 و 81 ، ، 51/ هدئام /55 و  هدئام

ناونع هب  ادخ  زا  نخس  هکنیا  هب  هجوت  اب  درب ، » یم  رون  يوس  هب  اه  یکیرات  زا  ار  اهنآ  تسا و  نانمؤم  یلو  ادخ  : » دومرف هک  مه  نیا 
لوسر رگا  اذل  دنراد ، نانمؤم  رب  ار  یهلا  تیالو  نامه  زین  مالـسلا  مهیلع  تیبلها  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تسا و  یلو » »

هیآ ي اب  یتافانم  زاب  دـنرب ، رون  يوس  هب  اه  یکیرات  زا  ار  نانمؤم  ناش ، یهلا  ییالو  نأش  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  وا  نادـناخ  ای  ادـخ 
، دوش یم  هداد  تبـسن  ادـخ  هب  ناشیا  تیالو  هک  روط  نامه  اریز  .دـنک  یم  تلالد  بلطم  نیا  رب  هیآ  نیا  دوخ  هکلب  درادـن و  هفیرش 

.داد تبسن  ادخ  هب  ناوت  یم  زین  ار  ناشیا  تیالو  هب  طوبرم  نوئش 

مجنپ هیآ ي 

.{ 174/ ءاسن « } ًانیبُم ًارُون  ْمکَیلِإ  اْنلَْزنَأ  ْمکِّبَر َو  ْنِم  ٌناهُْرب  ْمکَءاج  ْدَق  ُساَّنلا  اَهیَأ  ای  »

« میدرک لزان  راکشآ  يرون  امش  يوس  هب  ام  دمآ و  امش  دزن  یناهرب  ناتراگدرورپ  بناج  زا  انامه  مدرم ، يا  »

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ناهرب ، هملک ي  زا  دوصقم  هکنیا  هرابرد ي  .تسا  رگنـشور  مکحم  لیلد  تجح و  يانعم  هب  ناهرب 
ثحب و  ص 248 }. ج 5 ، نازیملا ، ریـسفت  همجرت  كر :  } هدوـمرف رکذ  ار  ینئارق  نازیملا  رد  هللا » هـمحر   » همـالع باـنج  دـشاب  یم 
حرطم ( 157/ فارعأ  ) مود هیآ ي  لیذ  رد  ود ، ره  ای  ترتع و  ای  تسا  نآرق  راگدرورپ ، بناـج  زا  هدـش  لزاـن  رون  هکنیا  هراـبرد ي 

.دش

: تسا مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  رون ، نیا  زا  دوصقم  هدش  نایب  نآ  رد  هک  یتیاور  اما 

ِهیَلَع َو ُهَّللا  یَّلَص  ٌدَّمَُحم  ُناَهُْرْبلا  َلاَق : ْمکِّبَر »…  ْنِم  ٌناهُْرب  ْمکَءاج  ْدَق  : » ُماَلَّسلا ِهیَلَع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَِأل  ُْتُلق  َلاَق : َناَمیَلُـس  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  ْنَع 
.{ ص 285 ج 1 ، یشایع ، ریسفت  ص 79 و  ج 1 ، لیزنتلا ، دهاوش   } .ُماَلَّسلا ِهیَلَع  ِیلَع  ُروُّنلا  ِِهلآ و 

ترضح ناهرب ، دندومرف : .مدیسرپ  روکذم ) هیآ ي   ) هیآ نیا  هرابرد ي  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  دیوگ : نامیلـس  نب  هللا  دبع 
.مالسلا هیلع  یلع  ترضح  رون ، تسا و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم 

مشش هیآ ي 

ام َنیِرفاْکِلل  َنیُز  ِکلذـک  اْهنِم  ٍجِراِخب  َسَیل  ِتاُملُّظلا  ِیف  ُُهلَثَم  ْنَمک  ِساَّنلا  ِیف  ِِهب  یـشْمی  ًارُون  َُهل  اْنلَعَج  ُهانییْحَأَف َو  ًاتیَم  َناـک  ْنَم  «َأ َو 
.{ 122/ ماعنأ « } َنُولَمْعی اُوناک 

هک تسا  یـسک  دـننام  دورب ، هار  مدرم  نایم  رد  نآ  اـب  هک  میداد  رارق  يرون  شیارب  میدرک و  شا  هدـنز  دوب و  هدرم  هک  یـسک  اـیآ  »
« تسا هتفای  هولج  دنداد ، یم  ماجنا  هک  یلامعا  نارفاک  يارب  ناس  نیدب  تسین ؟ یندمآ  نوریب  نآ  زا  تساه و  یکیرات  رد  ایوگ 

( مالسلا مهیلع  ترتع  نآرق و  ياهیگژیو   ) نیلقثلا www.Ghaemiyeh.comصیاصخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 513زکرم  هحفص 291 

http://www.ghaemiyeh.com


ندمآ نوریب  هار  هدـناماو و  اه  یکیرات  رد  هک  تسا  يرفاک  هدرم  دـنا ؛ هدـش  یفرعم  یقیقح  هدـنز ي  هدرم و  هفیرـش  هیآ ي  نیا  رد 
.دورب هار  مدرم  نایم  رد  نآ  اب  دناوتب  ات  هداد  رارق  شیارب  يرون  ادخ  هک  تسا  ینمؤم  هدنز  درادن و 

: دومیپ ار  میقتسم  طارص  ناوت  یم  نآ  اب  هک  تسا  تیاده  رون  هفیرش ، هیآ ي  نیا  رد  رون  زا  دوصقم 

.{ 22/ کلم « } ٍمیقَتْسُم ٍطارِص  یلَع  ایِوَس  یشْمی  ْنَّمَأ  يدْهَأ  ِهِهْجَو  یلَع  ابکُم  یشْمی  ْنَمَف  «َأ 

»؟ دور یم  میقتسم  طارص  رب  هداتسیا  هک  سک  نآ  ای  تسا  رت  هتفای  تیاده  دیامیپ  یم  هار  راسنوگن  هک  سک  نآ  ایآ  سپ  »

تسا دنمرهب  تیاده  رون  زا  هک  تسا  یسک  هدنز  تسنیا : هیآ  رگید  نایب  تسا ، تیاده  نامه  روکذم ، هیآ ي  رد  رون  هک  ور  نآ  زا 
.تسین شیارب  یتیاده  دیما  تسا و  یهارمگ  راتفرگ  هک  تسا  یسک  هدرم  و 

.{ ص 251 ج 1 ، جاجتحإلا ،  …. } َِدبَْألا ُهایَح  یِه  َهیاَدِْهلا  َّنَأ  ُماَلَّسلا … : ِهیَلَع  ِیلَع  َنِینِمْؤُْملا  ُریِمَأ  َلاَق 

.تسا يدبا  هنادواج و  یگدنز  تایح و  تیاده ، انامه  دندومرف : مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما 

؟ هچ ینعی  دهد  رارق  تیاده  رون  یسک  يارب  ادخ  هکنیا  لاح ،

تایآ ربانب  تماما ، هکنیا  هب  هجوت  اب  .تسا  يرگتیاده  تماما ، نوئـش  نیرتمهم  زا  هدمآ ، تیادـه » تیـصوصخ   » ثحب رد  هک  نانچ 
دروـم هیآ ي  رد  هکنیا  .{ 24/ هدجس /5 و  صصق ، 74/ ناقرف ، 73/ ءایبنأ ، 124/ هرقب كر : ، } تـسا یهلا  داد  رارق  لـعج و  هـب  نآرق ،

رد .دـشاب  رگتیادـه » ماـما  ، » روکذـم نئارق  هب  هجوت  اـب  دـناوت  یم  رون  نیا  زا  دوصقم  میداد ، » رارق  يروـن  شیارب  : » هدـمآ زین  ثحب 
: تسا هدش  نایب  قیبطت  نیا  زین  تیاور 

ِِهب یِـشْمی  ًارُون  َُهل  اْنلَعَج  ُهانییْحَأَف َو  ًاتیَم  َناک  ْنَم  َأ َو  : » َیلاَعَت كَراَبَت َو  ِهَّللا  ِلْوَق  ِیف  ُلوُقی  ُماَلَّسلا  ِهیَلَع  ٍرَفْعَج  َابَأ  ُْتعِمَـس  َلاَق : ٍدیَُرب  ْنَع 
: َلاَق اْهنِم » ٍجِراِخب  َسَیل  ِتاـُملُّظلا  ِیف  ُُهلَثَم  ْنَمک   » ِِهب ُّمَتْؤی  ًاـماَمِإ  ِساَّنلا » ِیف  ِِهب  یِـشْمی  ًارُون   » ًائیَـش َو ُفِْرعی  اـَل  ٌتیَم  َلاَـقَف : ِساَّنلا » ِیف 

.{ ص 185 ج 1 ، یفاکلا ،  } .َماَمِْإلا ُفِْرعی  َال  يِذَّلا 

: دندومرف یم  روکذم ) هیآ ي   ) یلاعت كرابت و  يادخ  هدومرف ي  نیا  هرابرد ي  هک  مدینش  مالسلا  هیلع  رقاب  ترضح  زا  دیوگ : دیَُرب 
دـنک و يوریپ  وا  زا  هک  تسا  یماما  دور » هار  مدرم  ناـیم  نآ  اـب  هک  يرون   » زا دوصقم  درادـن و  یتفرعم  چـیه  هک  تسا  یـسک  هدرم 

.دسانشن ار  ماما  هک  تسا  یسک  تسین »؟ یندمآ  نوریب  نآ  زا  تساه و  یکیرات  رد  ایوگ  هک  تسا  یسک  دننام  : » زا دوصقم 

زا تسین ، انـشآ  شماـما  اـب  نوچ  هک  تسا  یـسک  دارم  درادـن ، یتـفرعم  چـیه  هک  هدـش  اـنعم  یـسک  هب  هدرم  قوف ، تیاور  رد  هکنیا 
رد یتسیاب  دنک  ادیپ  تفرعم  ملع و  َملاع ، قیاقح  مامت  هب  تبسن  دهاوخب  یسک  رگا  .تسا  هتشگ  مورحم  ءایشا  مامت  هب  تبسن  تفرعم 

.دیوجب ناشیا  زا  ار  تفرعم  ملع و  دنزب و  وناز  مالسلا  مهیلع  تیبلها  رضحم 

.ددرگ یم  مورحم  زین  تیاده  زا  دهد و  یمن  صیخشت  ار  شهار  اذل  تسا ، یکیرات  رد  درادن  تفرعم  ملع و  هک  یسک 
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.{ ص 85 و 86 ج 13 ، قحلا ، قاقحا   } .ًهِیلِهاَج ًهَتیِم  َتاَم  ِِهناَمَز  َماَمِإ  ْفِْرعی  َْمل  َتاَم َو  ْنَم  ِِهلآ : ِهیَلَع َو  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاَق 

.تسا هدرم  تیلهاج  گرم  هب  هتخانشن ، ار  شنامز  ماما  هک  یلاح  رد  دریمب  سک  ره  دندومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

متفه هیآ ي 

یمْعَْألا َو يِوَتْسی  ْلَه  ُْلق  ارَض  ًاعْفَن َو ال  ْمِهِسُْفنَِأل  َنوِکلْمی  َءاِیلْوَأ ال  ِِهنوُد  ْنِم  ُْمتْذَخَّتاَف  ُْلق َأ  ُهَّللا  ُِلق  ِضْرَْألا  ِتاوامَّسلا َو  ُّبَر  ْنَم  ُْلق  »
ُدِحاْولا َوُه  یَش ٍء َو  ِّلک  ُِقلاخ  ُهَّللا  ُِلق  ْمِهیَلَع  ُْقلَْخلا  ََهباشَتَف  ِهِْقلَخک  اوُقَلَخ  َءاکَرُش  ِهَِّلل  اُولَعَج  ْمَأ  ُروُّنلا  ُتاُملُّظلا َو  يِوَتْسَت  ْلَه  ْمَأ  ُریصَْبلا 

.{ 16/ دعر « } ُراَّهَْقلا

دوخ نایز  دوس و  رایتخا  هک  دیا  هتفرگ  یناتـسرپرس  وا  ریغ  ارچ  سپ  وگب : .ادـخ  وگب : تسیک ؟ نیمز  اه و  نامـسآ  راگدرورپ  وگب : »
وا شنیرفآ  دننام  هک  دنا  هداد  رارق  ینایاتمه  ادخ  يارب  ایآ  دنربارب ؟ رون  اه و  یکیرات  ای  دـنناسکی ؟ انیب  روک و  ایآ  وگب : دـنرادن ؟ ار 

« تسا راّهق  هناگی ي  وا  تسا و  يزیچ  ره  قلاخ  ادخ  وگب : تسا ؟ هدش  هبتشم  اهنآ  رب  شنیرفآ  نیا  دنا و  هدیرفآ 

هیآ ي يادتبا  رد  هک  نانچمه   ) تسا هدـش  حرطم  یلاؤس  تروص  هب  نیمز  اهنامـسآ و  هب  تبـسن  ادـخ  ندوب  بر  ادـتبا  هیآ ، نیا  رد 
ِرُوِنب ُضْرَْألا  ِتَقَرْـشَأ  َو  تسنیا : تسا  هیآ  ود  نیا  نیب  عماج  هک  يا  هیآ  ( ، } دـش حرطم  نیمز  اهنامـسآ و  يارب  ادـخ  ندوب  رون  رون ،
ءایلوا ناونع  هب  دنتسین - مه  دوخ  نایز  دوس و  کلام  یتح  هک   - ار نیمز  اهنامسآ و  بر  ریغ  هک  ار  یناسک  سپس  (.{ 69 رمز ،  ) اهِّبَر

: دراد لیلد  ود  هدش  حرطم  ادخ  تیبوبر  ادتبا ، هکنیا  .هدرک  خیبوت  ار  دنتفرگ  دوخ  ناتسرپرس  و 

(. هیآ 86 و 87 نونمؤم ، هروس  كر :  ) دنراد رارقا  فارتعا و  نادب  همه  نآرق  تایآ  صن  هب  هک  تسا  یتقیقح  ادخ  تیبوبر  . 1

بلطم نیا  تیـالو » تیـصوصخ   » زا ثحب  رد  هللا  ءاـشنا   } .تسا بر  نوچ  تسا  یلو  وا  تسوا ، تیـالو  رب  مدـقم  ادـخ  تیبوبر  . 2
{ .دش دهاوخ  هداد  حیضوت  رتشیب 

.دنریگ یم  دوخ  تسرپرس  یلو و  ار  وا  ریغ  لمع ، داقتعا و  رد  يا  هدع  اما  دنراد ، فارتعا  رارقا و  وا  تیبوبر  هب  ناگمه  هکنیا  اب 

یم دوخ  یلو  ار  ادخ  ریغ  هک  ار  یناسک  عقاو  رد  رون ، تاملظ و  انیب و  روک و  يواست  مدع  ندرک  حرطم  اب  هیآ ، همادا ي  رد  دنوادخ 
، تسادخ دوخ  رون  دنتـسه و  ادخ  ریغ  ءایلوا  زین  تاملظ  .انیب  دنریگ  یم  دوخ  یلو  ار  ادخ  هک  ار  یناسک  هدرک و  یفرعم  روک  دنریگ 
ادخ و يواست  مدع  مهف  زا  سپ  هک  تسا  یـسک  انیب  دریگب و  دوخ  یلو  ار  ریغ  دمهفن و  ار  وا  ریغ  ادـخ و  قرف  هک  تسا  یـسک  روک 

.دریگب دوخ  یلو  ار  ادخ  ریغ ،

هبتـشم اهنآ  يارب  قلخ  رما  ات  دندوب  يزیچ  راگدیرفآ  ادخ  دننام  ایآ  دـندش  لئاق  ادـخ  يارب  اهنآ  هک  یناکیرـش  دـسرپ : یم  همادا  رد 
ادـخ دـیامرف : یم  ناـیاپ  رد  دـندش و  لـئاق  ادـخ  يارب  هک  یناکیرـش  هدـیرفآ ي  اـی  تسادـخ  هدـیرفآ ي  تقلخ  هک  دـننادن  دوش و 

.تسا راهق  هناگی ي  وا  تسا و  زیچ  همه  راگدیرفآ 

رد كرش  وا  هک  دراد  نیا  هب  هراشا  هدش  حرطم  تیراهق  هکنیا  تسوا و  رد  تیالو  راصحنا  رگنایب  هدش ، حرطم  وا  ندوب  هناگی  هکنیا 
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.دنک یم  دروخرب  نآ  اب  تدش  هب  دشخب و  یمن  ار  شتیالو 

رد مورحم ، رون  ندـید  زا  تسا و  روک  هک  یـسک  دریذـپ و  یم  ار  ادـخ  تیالو  دراد  نیبرون  اـنیب و  مشچ  هک  یـسک  هکنیا : هصـالخ 
: دنام دهاوخ  یهارمگ  راتفرگ  دبا  ات  هجیتن ، رد  دریگ و  یم  دوخ  یلو  ار  ادخ  ریغ  هدمآ و  راتفرگ  شیوخ  مهو  لایخ و  تاملظ 

.{ 30/ فارعأ « } َنوُدَتْهُم ْمُهَّنَأ  َنُوبَسْحی  ِهَّللا َو  ِنوُد  ْنِم  َءاِیلْوَأ  َنیطایَّشلا  اوُذَخَّتا  ُمُهَّنِإ  َُهلالَّضلا  ُمِهیَلَع  َّقَح  ًاقیرَف  يدَه َو  ًاقیرَف  »

دوخ ناتـسرپرس  ادخ ، ياج  هب  ار  نیطایـش  نانآ  اریز  دش ، تباث  نانآ  رب  یهارمگ  یهورگ ، دومن و  تیادـه  ار  یهورگ  دـنوادخ ] »]
«. دنناگتفای هار  هک  دنرادنپ  یم  دنتفرگ و 

: مالسلا مهیلع  تیبلها  اب  هیآ  نیا  طابترا  اما 

: دوش یم  ققحم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  دمحم و  تیالو  شریذپ  اب  زین  ادخ  تیالو  لماک  شریذپ 

.{ 55/ هدئام « } َنوُعکار ْمُه  َهاکَّزلا َو  َنُوتْؤی  َهالَّصلا َو  َنوُمیقی  َنیذَّلا  اُونَمآ  َنیذَّلا  ُُهلوُسَر َو  ُهَّللا َو  ُمکِیلَو  امَّنِإ  »

یم تاکز  عوکر  لاح  رد  دنراد و  یم  اپرب  ار  زامن  هک  اهنامه  دـنا  هدروآ  نامیا  هک  یناسک  تسوا و  لوسر  ادـخ و  اهنت  امـش  یلو  »
« دنهد

نآ رگید  داد ، نذا  نآ  هب  ای  درک  دییأت  ار  یتیالو  ادخ  هک  هاگنآ  تسادخ و  تیالو  نامه  مالـسلا  مهیلع  همئا  ادـخ و  لوسر  تیالو 
: لیذ هیآ ي  ود  رد  تعافش  هلأسم ي  دننام  .درادن  ادخ  تیالو  هب  تبسن  یتیریغ  تیالو ،

.{ 4/ هدجس « } َنوُرکَذَتَت الَف  ٍعیفَش َأ  ِیلَو َو ال  ْنِم  ِِهنوُد  ْنِم  ْمَکل  ام  »

»؟ دیوش یمن  رکذتم  ایآ  سپ  تسین ، یعیفش  یلو و  ادخ  زا  زج  ار  امش  »

.{ 3/ سنوی « } َنوُرکَذَت الَف  ُهوُُدبْعاَف َأ  ْمکُّبَر  ُهَّللا  ُمِکلذ  ِِهنْذِإ  ِدَْعب  ْنِم  َّالِإ  ٍعیفَش  ْنِم  ام  »

»؟ دیوش یمن  رکذتم  ایآ  .دیتسرپب  ار  وا  سپ  تسامش ، راگدرورپ  هک  ییادخ  تسنیا  .تسین  يرگتعافش  وا  نذا  یب  »

هدرک یفرعم  نارگید  طسوت  تعافش  طرش  ار  دوخ  نذا  مود ، هیآ ي  رد  هدش و  یفن  ادخ  زج  يرگتعافش  ره  دوجو  لوا ، هیآ ي  رد 
ثحب رد  .درادن  ادـخ  اب  یئادـج  تیریغ و  دـنک  یم  تعافـش  ادـخ  نذا  اب  هک  يرگتعافـش  میبای : یم  رد  هیآ  ود  نیا  عمج  زا  .تسا 

نیع زین  مالـسلا  مهیلع  تیبلها  تیـالو  اـما  تسین ، ناـنمؤم  تسرپرـس  یلو و  یـسک  ادـخ  زج  تسا ؛ هنوگ  نیمه  بلطم  زین  تیـالو 
نیا زا  تسا .) هدمآ  درفم  هدش  یفرعم  شیارب  قادصم  هس  هکنآ  اب  مکِیلَو »  » ریبعت زین  تیالو  هیآ ي  رد  ور  نیا  زا   ) تسادـخ تیالو 

.تسا هتفریذپن  ار  ادخ  تیالو  عقاو  رد  دریذپن  ار  ناشیا  تیالو  یسک  رگا  ور 

متشه هیآ ي 
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ْنَم اهاری َو  ْدکی  َْمل  ُهَدی  َجَرْخَأ  اذِإ  ٍضَْعب  َقْوَف  اهُضَْعب  ٌتاُملُظ  ٌباحَس  ِِهقْوَف  ْنِم  ٌجْوَم  ِِهقْوَف  ْنِم  ٌجْوَم  ُهاشْغی  یُِّجل  ٍرَْحب  یف  ٍتاُملُظک  ْوَأ  »
.{ 40/ رون « } ٍرُون ْنِم  َُهل  امَف  ًارُون  َُهل  ُهَّللا  ِلَعْجی  َْمل 

شزارف رب  تسا و  رگید  یجوم  نآ  يور  دـناشوپ و  یم  ار  نآ  یجوم  هک  تسا  روانهپ  قیمع و  يایرد  رد  ییاه  یکیراـت  دـننام  اـی  »
ره دنیبب و  ار  نآ  تسین  نکمم  دروآ  نوریب  ار  شتـسد  یتقو  .تسا  هتفرگ  رارق  رگیدکی  يور  رب  هک  تسا  ییاه  تملظ  .تسا  يربا 

« دوب دهاوخن  يرون  چیه  ار  وا  هدادن ، رارق  يرون  شیارب  ادخ  ار  هک 

ناونع هب  مالـسلا  مهیلع  تیبلها  دش و  هتفگ  ادخ  رون  لَثَم  زا  نخـس  نآ  رد  هک  هدـمآ  رون  هیآ ي  زا  دـعب  رون و  هروس ي  رد  هیآ  نیا 
.دندش یفرعم  ادخ  رون  لثم 

« ٌجْوَم ُهاشْغی  یُِّجل  ٍرَْحب  ِیف   » ٍناَُلف ٍناَُلف َو  ٍتاُملُظک » ْوَأ  : » ِهَّللا ِلْوَق  ِیف  ُلوُقی  ُماَلَّسلا  ِهیَلَع  ِهَّللا  ِدـْبَع  َابَأ  ُْتعِمَـس  َلاَق  ٍلْهَـس  ِْنب  ِحـِلاَص  ْنَع 
ِهَْملُظ ِیف  ُهَدـی » َجَرْخَأ  اذِإ   » َهیَمُأ ِیَنب  ُنَِتف  ُدـیِزی َو  ُهیِواَـعُم َو  ٍضَْعب » َقْوَف  اهُـضَْعب  ٌتاـُملُظ   » ُرَیبُّزلا ُهَْحلَط َو  ٌجْوَم » ِِهقْوَـف  ْنِم   » َلَـثْعَن ِینْعی 

یِـشْمی ِهَمایِْقلا  َمْوی  ٍماَمِإ  ْنِم  َُهل  اَمَف  ٍرُون » ْنِم  َُهل  امَف   » َهَمِطاَـف ِدـْلُو  ْنِم  ًاـماَمِإ  ِینْعی  ًارُون » َُهل  ُهَّللا  ِلَـعْجی  َْمل  ْنَم  اـهاری َو  ْدـکی  َْمل   » ْمِِهتَْنِتف
.{ ص 106 ج 2 ، یمق ، ریسفت   } .ِهِرُوِنب

ینالف دندومرف : تسا » ییاه  یکیرات  دننام  ای  : » هیآ ي هرابرد ي  هک  مدینش  مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  دیوگ : لهـس  نب  حلاص 
، ریبز هحلط و  ینعی  تسا » رگید  یجوـم  نآ  يور  هـک  ( » یموـس  ) راـتفک ینعی  یجوـم » هـک  رواـنهپ  قـیمع و  ياـیرد  رد  ، » ینـالف و 
« دروآ نوریب  ار  شتـسد  یتقو   » هیما ینب  ياه  هنتف  دیزی و  هیواعم و  ینعی  تسا » هتفرگ  رارق  رگیدکی  يور  رب  هک  تسا  ییاه  تملظ  »

اهیلع همطاف  نادنزرف  زا  یماما  ینعی  هدادن » رارق  يرون  شیارب  ادخ  ار  هک  ره  دنیبب و  ار  نآ  تسین  نکمم  ، » نانآ هنتف ي  یکیرات  رد 
.دورب هار  وا  رون  اب  ات  دوب  دهاوخن  یماما  تمایق  زور  رد  ار  وا  دوب » دهاوخن  يرون  چیه  ار  وا  ، » مالسلا

« ٍرُون ْنِم  َُهل  امَف  ًارُون  َُهل  ُهَّللا  ِلَـعْجی  َْمل  ْنَم  َو  : … » َّلَـج َّزَع َو  ِِهلْوَق  ْنَع  ُماَـلَّسلا  ِهیَلَع  ِهَّللا  ِدـْبَع  اـَبَأ  ُْتلَأَـس  َلاَـق : َناَرْمُح  ِْنب  ِمیکَْحلا  ِنَع 
.{ ص 361 تایآلا ، لیوأت   } .ِهَّنَْجلا َیلِإ  ُهُِعبَّتی  ُهُدِشْری َو  ٍماَمِإ  ٍرُون  ْنِم  ِهَرِخْآلا  ِیف  َُهل  اَمَف  اْینُّدلا  ِیف  ًاماَمِإ  َُهل  ُهَّللا  ِلَعْجی  َْمل  ْنَم  يَأ  َلاَق ]: ]

ادـخ ار  هک  ره  و  : … » مدیـسرپ لجوزع  يادـخ  شیامرف  نیا  هرابرد ي  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا  دـیوگ : نارمح  نب  میکح 
رد دهدن ، رارق  یماما  شیارب  ایند  رد  ادـخ  هک  سک  ره  ینعی  دـندومرف : دوب ، » دـهاوخن  يرون  چـیه  ار  وا  هدادـن ، رارق  يرون  شیارب 

.دور تشهب  هب  وا  يور  هلابند  اب  دنک و  ییامنهار  ار  وا  هک  درادن  یماما  ینعی  دوب  دهاوخ  بیصن  یب  رون  زا  ترخآ 

مهن هیآ ي 

.{ 22/ رمز « } ٍنیبُم ٍلالَض  یف  ِکئلوُأ  ِهَّللا  ِرکِذ  ْنِم  ْمُُهبُوُلق  ِهیِساْقِلل  ٌلیَوَف  ِهِّبَر  ْنِم  ٍرُون  یلَع  َوُهَف  ِمالْسِْإِلل  ُهَرْدَص  ُهَّللا  َحَرَش  ْنَمَف  «َأ 

؟] تسا نالدتخس  دننام   ] تسا شیوخ  راگدرورپ  بناج  زا  يرون  رب  وا  هداشگ و  مالسا  يارب  ار  شا  هنیـس  ادخ  هک  یـسک  ایآ  سپ  »
« دننک یمن  ادخ  دای  هک  ینالدگنس  رب  ياو  سپ 
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یگنوگچ  " تمسق رد  ترتع ، » طسوت  تیاده   » تیـصوصخ ثحب  رد  مالـسلا  مهیلع  همئا  يرگتیاده  يرگنـشور و  اب  هیآ  نیا  طبر 
.دش دنمرهب  یهلا  تیاده  رون  زا  ناوت  یم  مالسلا  مهیلع  همئا  قیرط  زا  ثحب ، نآ  ربانب  .تسا  هدمآ  ینیوکت  تیاده  عوقو 

مهد هیآ ي 

.{ 69/ رمز « } َنوُمَلْظی ْمُه ال  ِّقَْحلِاب َو  ْمُهَنَیب  یُِضق  ِءادَهُّشلا َو  َنیِیبَّنلِاب َو  یج َء  ُباتْکلا َو  َعِضُو  اهِّبَر َو  ِرُوِنب  ُضْرَْألا  ِتَقَرْشَأ  «َو 

هب ناشنایم  دـنروایب و  ار  نادـهاش  ناربمایپ و  دوش و  هداهن  نایم ] رد  لاـمعا   ] هماـنراک ددرگ و  نشور  شراـگدرورپ  رون  هب  نیمز  «و 
« دورن متس  نانآ  رب  ددرگ و  يرواد  قح 

یَنْغَتْسا اهِّبَر َو  ِرُوِنب  ُضْرَْألا  ِتَقَرْـشَأ  َماَق  اَذِإ  ُماَلَّسلا  ِهیَلَع  اَنَِمئاَق  َّنِإ  ُلوُقی : ُماَلَّسلا  ِهیَلَع  ِهَّللا  ِْدبَع  َابَأ  ُْتعِمَـس  َلاَق : َرَمُع  ُْنب  ُلَّضَفُْملا  يَوَر 
ِتَبَهَذ ًادِحاَو َو  ُراَهَّنلا  ُلیَّللا َو  َراَص  و  يَرْخُأ … : ٍهیاَوِر  ِیف  َو  ص 381 }. ج 2 ، داشرإلا ،  } .ُهَْملُّظلا ِتَبَهَذ  ِسْمَّشلا َو  ِءْوَض  ْنَع  ُداَبِْعلا 

.{ ص 190 هئیضملا ، راونألا  بختنم   } .ُهَْملُّظلا

هب نیمز  دنک  مایق  مالـسلا  هیلع  ام  مئاق  یتقو  انامه  دندومرف : یم  هک  مدینـش  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  دیوگ : رمع  نب  لضفم 
:.. هدمآ نینچ  يرگید  تیاور  رد  دورب و  نایم  زا  یکیرات  دـندرگ و  زاین  یب  دیـشروخ  رون  زا  مدرم  دوش و  نشور  شراگدرورپ  رون 

.دورب نایم  زا  یکیرات  دوش و  یکی  زور ، بش و  و 

رایسب بلطم  اما  دراد ، روهظ  نامز  رد  يرهاظ  یّسح و  رون  هب  نیمز  ندش  نشور  رب  تلالد  قوف  ثیدح  رد  ترـضح  مالک  هچ  رگا 
ندش نشور  تقیقح و  ندـش  نشور  تسین ، یـسح  يرهاظ و  رون  اب  هسیاقم  لباق  دراد و  دوجو  ترـضح  نآ  روهظ  رد  هک  يرتالاب 

: تسا هدش  هراشا  نادب  رگید  تایاور  رد  هک  تسا  تقیقح  رون  هب  نیمز 

َال اَهِّبَر َو  ِرُوِنب  ُضْرَْألا  ُقِرُْـشت  و  ُماَلَّسلا … :) ِهیَلَع  ِِمئاَْقلا  ِروُهُظ  ِرکِذ  ِیف   ) ُلوُقی ُماَلَّسلا  ِهیَلَع  ِهَّللا  ِدـْبَع  اـَبَأ  ُْتعِمَـس  َلاَـق : ٍریَِـصب  ِیبَأ  ْنَع 
ج نیدلا ، لامک   } .َنوکِرْـشُْملا َهِرک  َْول  ِهَِّلل َو  ُهُّلک  ُنیِّدلا  ُنوکی  اَهِیف َو  ُهَّللا  َدـِبُع  اَّلِإ  َّلَج  َّزَع َو  ِهَّللا  ُریَغ  اَهِیف  َدـِبُع  ٌهَعُْقب  ِضْرَْألا  ِیف  یَْقبَت 

.{ ص 346 ، 2

نیمز و  دندومرف … : یم  مالسلا ) هیلع  تجح  ترضح  روهظ  هرابرد ي   ) هک مدینش  مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  دیوگ : ریـصبابا 
زا نید  مامت  دوش و  شتسرپ  نآ  رد  لجوزع  يادخ  ریغ  هک  دنام  یمن  یقاب  نیمز  زا  یئاج  دش و  دهاوخ  نشور  شراگدرورپ  رون  هب 

.دندنسپن ناکرشم  هچ  رگا  دوب ، دهاوخ  ادخ 

مهدزای هیآ ي 

ٌروُفَغ ُهَّللا  ْمَکل َو  ْرِفْغی  ِِهب َو  َنوُشْمَت  ًارُون  ْمَکل  ْلَـعْجی  ِِهتَمْحَر َو  ْنِم  ِنیَْلفک  ْمِکتْؤـی  ِِهلوُـسَِرب  اوـُنِمآ  َهَّللا َو  اوـُقَّتا  اوـُنَمآ  َنیذَّلا  اَـهیَأ  اـی  »
.{ 28/ دیدح « } ٌمیحَر

امش يارب  دشخبب و  امش  هب  شتمحر  زا  مهس  ود  ات  دیروآ  نامیا  وا  ربمایپ  هب  دیراد و  اورپ  ادخ  زا  دیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  »
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« تسا نابرهم  هدنزرمآ ي  دنوادخ  دزرمایب و  ار  امش  دیور و  هار  نادب  هک  دهد  رارق  يرون 

هار نآ  وترپ  رد  دـنناوتب  هک  نانمؤم ، يارب  ادـخ  طـسوت  تسا  يرون  نداد  رارق  زا  نخـس   122/ ماـعنأ هیآ ي  نوـچمه  زین  هیآ  نیا  رد 
.دوش یم  ققحم  ماما  نداد  رارق  اب  نآ ، نداد  رارق  هک  تسا  تیاده  رون  رون ، نیا  زا  دوصقم  دش ، هتفگ  زین  اجنآ  رد  هک  نانچ  .دنور 

اَمِهیَلَع ُنیَـسُْحلا  ُنَسَْحلا َو  َلاَق : ِِهتَمْحَر » ْنِم  ِنیَْلفک  ْمِکتْؤی  : » َیلاَعَت ِهَّللا  ِلْوَق  ِیف  ِِهلآ  ِهیَلَع َو  ُهَّللا  یَّلَـص  ِیبَّنلا  ِنَع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِْنب  ِِرباَج  ْنَع 
.{ ص 309 ج 2 ، لیزنتلا ، دهاوش   } .ُماَلَّسلا ِهیَلَع  ٍِبلاَط  ِیبَأ  ُْنب  ِیلَع  َلاَق : ِِهب » َنوُشْمَت  ًارُون  ْمَکل  ْلَعْجی  َو   » ُماَلَّسلا

امـش هب  شتمحر  زا  مهـس  ود  ات  : » لاعتم دـنوادخ  شیامرف  نیا  هرابرد ي  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  دـیوگ : هللادـبع  نب  رباج 
رون دندومرف : دیور » هار  نادب  هک  دهد  رارق  يرون  امش  يارب  و   » .دنا مالسلا » امهیلع   » نیسح نسح و  مهـس  ود  نآ  دندومرف : دشخبب »

.تسا مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع 

هفیرـش هیآ ي  نیا  رد  روـن  زا  دوـصقم  ناـیب  رد  هک  هدـش  تیاور  زین  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  مالـسلا و  هیلع  رقاـب  ترـضح  زا 
.تسا مالسلا  هیلع  رقاب  ترـضح  زا  دمآ  نتم  رد  هک  يریبعت  ص 195 و ص 430 . ج 1 ، یفاک ، «: } ِِهب َنوُّمَتْأَت  ًاماَمِإ  ِینْعی  : » دـندومرف

«. دینک ادتقا  وا  هب  هک  یماما  ینعی  «.{ » ِِهب َنوُّمَتْأَت  ٌماَمِإ  : » دندومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

مهدزاود هیآ ي 

.{ 8/ فص « } َنوُِرفاْکلا َهِرک  َْول  ِهِرُون َو  ُِّمتُم  ُهَّللا  ْمِهِهاْوفَِأب َو  ِهَّللا  َرُون  اُؤِفْطِیل  َنوُدیری  »

شوخ نارفاک  دنچ  ره  تسا ، شیوخ  رون  هدـننک ي  لماک  ادـخ  یلو  دـننک ، شوماخ  دوخ  ياه  ناهد  اب  ار  ادـخ  رون  دـنهاوخ  یم  »
« دنشاب هتشادن 

: َلاَق ْمِهِهاْوفَِأب » ِهَّللا  َرُون  اُؤِفْطِیل  َنوُدیِری  : » َیلاَعَت كَراَبَت َو  ِهَّللا  ِلْوَق  ْنَع  ُُهْتلَأَس  َلاَق : ُماَلَّسلا  ِهیَلَع  ِنَسَْحلا  ِیبَأ  ْنَع  ِلیَضُْفلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع 
.ْمِهِهاَْوفَِأب ُماَلَّسلا  ِهیَلَع  َنِینِمْؤُْملا  ِریِمَأ  َهیَالَو  اُوئِفْطِیل  َنوُدیِری 

؟» ِهِرُون ُِّمتُم  ُهَّللا  َو  : » َیلاَعَت ُُهلْوَق  ُْتُلق :

.{ 8/ نباغت « } اْنلَْزنَأ يِذَّلا  ِروُّنلا  ِِهلوُسَر َو  ِهَّللِاب َو  اُونِمآَـف  : » َّلَـج َّزَع َو  ُُهلْوَق  کـِلَذ  ُروُّنلا َو  یِه  ُهَماَـمِْإلا  ِهَماَـمِْإلا َو  ُِّمتُم  ُهَّللا  َو  ُلوُقی : َلاَـق :
.{ ص 196 ج 1 ، یفاکلا ،  } .ُماَمِْإلا َوُه  ُروُّنلا  َلاَق :

ناهد اب  ار  ادخ  رون  دنهاوخ  یم   » لجوزع يادخ  شیامرف  نیا  هرابرد ي  مالـسلا  هیلع  مظاک  ترـضح  زا  دـیوگ : لیـضف  نب  دـمحم 
.دننک شوماخ  ناشناهد  فپ  اب  ار  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  تیالو  دنهاوخ  یم  ینعی  دندومرف : مدیسرپ ، دننک » شوماخ  دوخ  ياه 

؟» تسا شیوخ  رون  هدننک ي  لماک  ادخ  : » متفگ

لوسر ادخ و  هب  سپ  : » لجوزع يادخ  شیامرف  نیا  لیلد  هب  تسا ، رون  نامه  تماما  تسا و  تماما  هدننک ي  لماک  ادخ  دـندومرف :
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.تسا ماما  نامه  رون  دیروآ » نامیا  میدرک  لزان  هک  يرون  وا و 

مهدزیس هیآ ي 

.{ 8/ نباغت « } ٌریبَخ َنُولَمْعَت  اِمب  ُهَّللا  اْنلَْزنَأ َو  يذَّلا  ِروُّنلا  ِِهلوُسَر َو  ِهَّللِاب َو  اُونِمآَف  »

« تسا هاگآ  دینک  یم  هچنآ  هب  ادخ  دیروآ و  نامیا  میدرک  لزان  هک  يرون  وا و  لوسر  ادخ و  هب  سپ  »

؟ تسا نآرق  دوصقم  ایآ  تسیچ ؟ دروآ » نامیا  نادب  دیاب  هدش و  لزان  هک  يرون  »

.تسا مزال  نادب  نامیا  هدش و  لزان  ادخ  فرط  زا  هک  تسا  يرون  نآرق  هک  تسین  یکش 

هیلع هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هارمه  هک  دنتسه  يرون  زین  مالسلا  مهیلع  همئا  دش ، هتفگ  ( 157/ فارعأ  ) مود هیآ ي  لیذ  رد  هک  نانچ  اما 
.دشاب مالسلا  مهیلع  تیبلها  هب  نامیا  موزل  رگنایب  هیآ  نیا  تسا  نکمم  ور  نیا  زا  .دنا  هدش  لزان  ادخ  يوس  زا  هلآ  و 

ترتع رگا  هکنیا  دنشاب و  هدش  لزان  رون  قادصم  دنناوت  یم  زین  مه  اب  ود  ره  ترتع  مه  نآرق و  مه  هکنیا  هرابرد ي  وگتفگ  ثحب و 
.دش حرطم  مود  هیآ ي  لیذ  رد  دراد ، تیولوا  نآرق  هب  تبسن  دشاب  رون  نآ  قادصم 

: دنا هدش  یفرعم  هفیرش  هیآ ي  نیا  رد  رون  قادصم  ناونع  هب  مالسلا  مهیلع  همئا  زین ، تایاور  رد 

: َلاَق ِیُلباْکلا  ٍِدلاَخ  ِیبَأ  ْنَع 

ُهَِّمئَْألا ِهَّللا  ُروُّنلا َو  ٍدـِلاَخ  َابَأ  ای  َلاَقَف : اْنلَْزنَأ ، » يِذَّلا  ِروُّنلا  ِِهلوُسَر َو  ِهَّللِاب َو  اُونِمآَف  : » َّلَج َّزَع َو  ِهَّللا  ِلْوَق  ْنَع  ُماَلَّسلا  ِهیَلَع  ٍرَفْعَج  َابَأ  ُْتلَأَـس 
ِضْرَْألا ِیف  ِتاَواَمَّسلا َو  ِیف  ِهَّللا  ُرُون  ِهَّللا  ْمُه َو  َلَْزنَأ و  يِذَّلا  ِهَّللا  ُرُون  ِهَّللا  ْمُه َو  ِهَمایِْقلا و  ِمْوی  َیلِإ  ِِهلآ  ِهیَلَع َو  ُهَّللا  یَّلَص  ٍدَّمَُحم  ِلآ  ْنِم 
ُبُجْحی َنِینِمْؤُْملا َو  َبُوُلق  َنوُرِّوَنی  ِهَّللا  ْمُه َو  ِراَهَّنلِاب و  ِهَئیِـضُْملا  ِسْمَّشلا  َنِم  ُرَْونَأ  َنِینِمْؤُْملا  ِبُوُلق  ِیف  ِماَـمِْإلا  ُرُوَنل  ٍدـِلاَخ  اـَبَأ  اـی  ِهَّللا  و 

ٍْدبَع َْبلَق  ُهَّللا  ُرِّهَطی  َال  ُهَْبلَق و  ُهَّللا  َرِّهَطی  یَّتَح  اَناَّلَوَتی  ٌدـْبَع َو  اَنُّبِحی  َال  ٍدـِلاَخ  َابَأ  ای  ِهَّللا  ْمُُهبُوُلق و  ُمَلُْظتَف  ُءاَـشی  ْنَّمَع  ْمُهَرُون  َّلَـج  َّزَع َو  ُهَّللا 
ج 1، یفاکلا ،  } .ِرَبکَْألا ِهَمایِْقلا  ِمْوی  ِعَزَف  ْنِم  ُهَنَمآ  ِباَسِْحلا َو  ِدیِدَش  ْنِم  ُهَّللا  ُهَمَّلَس  اََنل  ًاْملِس  َناک  اَذِإَف  اََنل ، ًاْملِس  َنوکی  اََنل َو  َمِّلَـسی  یَّتَح 

.{ ص 194

: دیوگ یلباک  دلاخوبا 

میدرک لزان  هک  يرون  وا و  لوسر  ادـخ و  هب  سپ  : » مدیـسرپ لجوزع  يادـخ  شیامرف  نیا  هرابرد ي  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ترـضح  زا 
هب دنـشاب و  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  لآ  زا  ناماما  تمایق ، زور  ات  رون ، مسق  ادخ  هب  دـلاخوبا ! يا  دـندومرف : دـیروآ ، » نامیا 
يا مسق  ادـخ  هب  نیمز ، اهنامـسآ و  رد  ادـخ  رون  دـنناشیا  مسق  ادـخ  هب  هدـش و  لزاـن  هک  ادـخ  رون  دـنناشیا  دـلاخوبا ، يا  مسق  ادـخ 

ینارون ار  نانمؤم  ياهلد  ناشیا  مسق  ادخ  هب  تسا و  رت  نشور  زور ، رد  نابات  دیشروخ  رون  زا  نانمؤم  لد  رد  ماما  رون  انامه  دلاخوبا 
، دلاخوبا يا  مسق  ادخ  هب  ددرگ ، کیرات  اهنآ  لد  ات  دراد  یم  ناهنپ  دهاوخب  سک  ره  زا  ار  ناشیا  رون  لجوزع  يادخ  دـنزاس و  یم 
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میلـست و هکنیا  رگم  دنکن  كاپ  ار  يا  هدنب  بلق  ادخ  دنک و  كاپ  ار  شبلق  ادخ  دنک  يوریپ  ام  زا  درادب و  تسود  ار  ام  يا  هدنب  ره 
.دزاس شنمیا  زیخاتسر  زور  گرزب  ساره  زا  دراد و  شهاگن  تخس  باسح  زا  ادخ  دوش  میلست  نوچ  ددرگ و  ام  رادربنامرف 

ِِهلوُسَر َو ِهَّللِاب َو  اُونِمآَف  : » َّلَـج َّزَع َو  ُُهلْوَق  کـِلَذ  ُروُّنلا َو  یِه  ُهَماَـمِْإلا  و  َلاَـق … : ُماَـلَّسلا  ِهیَلَع  ِنَسَْحلا  ِیبَأ  ْنَع  ِلیَـضُْفلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع 
.{ ص 196 ج 1 ، یفاکلا ،  } .ُماَمِْإلا َوُه  ُروُّنلا  َلاَق : اْنلَْزنَأ » يِذَّلا  ِروُّنلا 

هب سپ  : » تسادخ شیامرف  نامه  نیا  تسا و  رون  نامه  تماما  دندومرف … : مالـسلا  هیلع  مظاک  ترـضح  دیوگ : لیـضف  نب  دمحم 
.تسا ماما  نامه  رون  دیروآ ، » نامیا  میدرک  لزان  هک  يرون  وا و  لوسر  ادخ و 

مهدراهچ هیآ ي 

ُراْهنَْألا اَِهتْحَت  ْنِم  يرْجَت  ٍتاَّنَج  ْمکَلِخْدـی  ْمِکتائیَـس َو  ْمْکنَع  َرِّفکی  ْنَأ  ْمکُّبَر  یـسَع  ًاحوُصَن  ًَهبْوَت  ِهَّللا  َیلِإ  اُوبُوت  اُونَمآ  َنیذَّلا  اَـهیَأ  اـی  »
یلَع کَّنِإ  اَنل  ْرِفْغا  انَرُون َو  اَنل  ْمِْمتَأ  اـنَّبَر  َنُولوُقی  ْمِِهناـمیَِأب  ْمِهیدـیَأ َو  َنَیب  یعْـسی  ْمُهُرُون  ُهَعَم  اُونَمآ  َنیذَّلا  ِیبَّنلا َو  ُهَّللا  يِزْخی  ـال  َمْوی 

.{ 8/ میرحت « } ٌریدَق یَش ٍء  ِّلک 

ناتیاه يدب  امـش  راگدرورپ  هک  تسا  دیما  صلاخ ، نیتسار و  يا  هبوت  دینک ، هبوت  ادخ  هاگرد  هب  دـیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  »
هک ار  یناسک  ربمایپ و  ادخ ، هک  يزور  .دروآ  رد  تسا  يراج  اهرهن  شناتخرد  ياپ  زا  هک  ییاه  غاب  هب  ار  امـش  دیادزب و  امـش  زا  ار 
ام يارب  ار  نامرون  اراگدرورپ ! دنیوگ : یم  .دود  یم  ناشتـسار  تمـس  اهنآ و  شیپاشیپ  ناشرون  .دزاسن  راوخ  دـنا  هدروآ  نامیا  وا  اب 

« يرداق يزیچ  ره  رب  وت  دیدرت  یب  هک  زرمایب  ار  ام  ناسر و  لامک  هب 

نیلوا هک  تسین  نیا  رد  یکش  .دنا  هدروآ  نامیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  اب  هک  هدش  هتفگ  ینانمؤم  رون  زا  نخس  هیآ  نیا  رد 
تایآ زا  یخرب  رد  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ترـضح  دروآ  ناـمیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  اـب  هک  یـسک 

(. 55/ هدئام لثم   ) تسا هدش  هتفگ  نخس  ناشیا  زا  ربمایپ  زا  سپ  هلصافالب  اُونَمآ ، » َنیذَّلَا   » ریبعت اب  زین  رگید 

مالسلا هیلع  یلع  ترضح  صخش  دنا  هدروآ  نامیا  ربمایپ  اب  هک  یناسک  زا  دوصقم  زین  هفیرـش  هیآ ي  نیا  رد  تسا  نکمم  ور  نیا  زا 
.دشاب تمایق  زور  رد  ناشیا  يارب  نانمؤم  ریاس  زا  رتالاو  يا  هبترم  رگنایب  هیآ  نیا  دشاب و  قدص  لباق  زین  همئا  رگید  رب  دشاب و 

( مالسلا مهیلع  همئا   ) نانمؤم ربمایپ و  ياعد  يانعم  نآ  رد  هک  دوش  یم  دییأت  مالسلا  هیلع  رقاب  ترضح  زا  یتیاور  طسوت  لامتحا  نیا 
: تسا هدش  نایب  زین 

.{ ص 81 ج 3 ، بقانم ،  } .اَنَتَعیِش اَِنب  ْقِْحلَأ  انَرُون ، » اَنل  ْمِْمتَأ  : » ِِهلْوَق ِیف  َلاَق ] ُهَّنَأ   ] ُماَلَّسلا ِهیَلَع  ِِرقاَْبلا  ِنَع  ِیُلباْکلا  ٍِدلاَخ  ُوبَأ 

ام نایعیـش  ینعی  دندومرف : ناسر » لامک  هب  ام  يارب  ار  نامرون  : » هیآ نیا  هرابرد ي  مالـسلا  هیلع  رقاب  ترـضح  دیوگ : یلباک  دلاخوبا 
.نک قحلم  ام  هب  ار 

ِتاَواَمَّسلا ُهَّللا  َُقلْخی  ْنَأ  َْلبَق  ُْمْتنک  اَم  ُماَلَّسلا : ِهیَلَع  َقِداَّصلا  ُلَّضَفُْملا  َلَأَس  یِـسِراَْفلا ؛ ٍدوُمْحَم  ِْنب  ِهَّللا  ِلْضَِفل  ِناَنِْجلا ، ِضایِر  ِباَتک  ْنِم 
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؟ َنیِضَرَْألا َو 

َْملِع َال  اَنَّبَر  ای  اُولاَقَف : اوُحِّبَس ، ْمَُهل : َلاَقَف  َهِکئاَلَْملا  ُهَناَْحبُـس  ُهَّللا  َقَلَخ  یَّتَح  ُهُسِّدَُقن  َهَّللا َو  ُحِّبَُـسن  ِشْرَْعلا  َلْوَح  ًاراَْونَأ  اَّنک  ُماَلَّسلا : ِهیَلَع  َلاَق 
.اَنِحِیبْسَِتب ُهِکئاَلَْملا  ِتَحَّبَسَف  اَنْحَّبَسَف  اوُحِّبَس  اََنل : َلاَقَف  اََنل ،

َنَیب ُماَلَّسلا  ِهیَلَع  َنَرَق  َُّمث  .ایلُْعلِاب  یَْلفُّسلا  ِتَقَحَْتلا  ِهَمایِْقلا  ُمْوی  َناک  اَذِإَف  ِروُّنلا ، کـِلَذ  ِنوُد  ْنِم  اَُنتَعیِـش  َِقلُخ  ِهَّللا َو  ِرُون  ْنِم  اَـنِْقلُخ  اَّنِإ  اـَلَأ 
.ِنیَتاَهک َلاَق : یَطْسُْولا َو  َِهباَّبَّسلا َو  ِهیَعَبْصِإ 

؟ وُْدبَت َنیَأ  َسْمَّشلا  ِهِذَه  يَرَت  اَم  َأ  اَِنتَعیِش ، ْنِم  ُنَْحن  اَّنِم َو  اَُنتَعیِش  ُلَّضَفُم ! ای  ًهَعیِش ؟ ُهَعیِّشلا  ِتیِّمُس  َِمل  يِرْدَت  َأ  ُلَّضَفُم ! ای  َلاَق : َُّمث 

.ٍقِرْشَم ْنِم  ُْتُلق :

؟ ُدوُعَت َنیَأ  َیلِإ  َلاَق : َو 

.ٍبِْرغَم َیلِإ  ُْتُلق :

نیا زین  ص 350  ج 26 ، راونـألاراحب ، رد  ص 21 . ج 25 ، راونألا ، راحب   } .َنوُدوُعی اَنَیلِإ  اوُءَدـَب َو  اَّنِم  اَُنتَعیِـش  اَذـکَه  ُماَلَّسلا : ِهیَلَع  َلاَق 
لقن دندراذگ  مه  رانک  ار  دوخ  كرابم  تشگنا  ود  ترضح  هک  اجنآ  ات  یلح  نامیلس  نب  نسح  فیلأت  رـضتحملا ، باتک  زا  ثیدح 

{ .تسا هدش 

؟ دیدوب اجک  امش  اهنیمز  اهنامسآ و  شنیرفآ  زا  شیپ  دیسرپ : مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  لضفم 

دیرفآ و ار  ناگتشرف  ادخ  هکنیا  ات  .میدومن  یم  سیدقت  حیبست و  ار  ادخ  هک  ادخ ، شرع  درگ  میدوب  یئاهرون  ام  دندومرف : ترضح 
، دییوگب حیبست  دومرف : ام  هب  ادخ  سپ  میناد ، ) یمن  حیبست   ) تسین یملع  ار  ام  اراگدرورپ ! دـنتفگ : دـییوگب ! حـیبست  دومرف : اهنآ  هب 

.دنتفگ حیبست  دنتخومآ و ) ار  حیبست   ) ام حیبست  اب  زین  ناگتشرف  میتفگ و  حیبست  ام 

دـسر یم  ارف  تمایق  زور  هک  یماگنه  اذـل  رون ، نآ  رت  نییاپ  تمـسق  زا  ام  نایعیـش  میدـش و  هدـیرفآ  ادـخ  رون  زا  ام  انامه  هک  نادـب 
مه هب  ار  دوـخ  تسد  یناـیم  تشگنا  هبابـس و  تـشگنا  ترـضح  هاـگنآ  .دوـش  یم  قـحلم  رتـالاب  تمـسق  هـب  روـن  رت  نییاـپ  تمـسق 

.ود نیا  دننام  دندومرف : دندنابسچ و 

یمن ایآ  .نامنایعیش  زا  ام  دنتـسه و  ام  زا  ام  نایعیـش  لضفم ! تسا ؟ هدش  هدیمان  هعیـش  هعیـش ، ارچ  یناد  یم  لضفم ! دندومرف : سپس 
؟ دوش یم  راکشآ  اجک  زا  دیشروخ  ینیب 

.قرشم زا  متفگ :

؟ ددرگ یم  زاب  اجک  هب  دندومرف :
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.برغم هب  متفگ :

.دندرگ یم  زاب  ام  يوس  هب  دنوش و  یم  راکشآ  ام  زا  ام  نایعیش  نینچمه  دندومرف :

هدمآ رت  حیرص  بلطم  نیا  تایاور ، زا  یخرب  رد  .دندرک  حرطم  ًاتراشا  ار  مان  نیا  هب  هعیش  هیمست ي  تلع  ترضح  قوف ، ثیدح  رد 
: تسا

راونأ قراشم   } .اَنِرُون ِعاَعُش  ْنِم  اوُِقلُخ  ْمُهَّنَِأل  ًهَعیِش  اوُّمُـس  اَمَّنِإ  ِهَعیِّشلا :) ِیف   ) َلاَق ُهَّنَأ  ُماَلَّسلا  ِهیَلَع  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  ْنَع  ِیلاَمُّثلا  ِهَزْمَح  ِیبَأ  ِنَع 
.{ ص 65 نیقیلا ،

رون عاعش  زا  هک  دندش  هدیمان  هعیش  تلع  نیدب  اهنت  دندومرف : هعیش ) هرابرد ي   ) مالسلا هیلع  رقاب  ترضح  دیوگ : یلامث  هزمحوبا ي 
.دنا هدش  هدیرفآ  ام 

رد هک  تسا  دایز  رایسب  هعیـش  یئاور  عبانم  رد  دنا  هدش  هدیرفآ  مالـسلا  مهیلع  تیبلها  رون  زا  نایعیـش  هک  تسنیا  رگنایب  هک  یتایاور 
.مینک یم  هدنسب  اهنآ  زا  رادقم  نیمه  رکذ  هب  اجنیا 

مهدزناپ هیآ ي 

.{ 5/ سنوی  …« } ًارُون َرَمَْقلا  ًءایِض َو  َسْمَّشلا  َلَعَج  يذَّلا  َوُه  »

 …« درک نابات  ار  هام  ناشخرد و  ار  دیشروخ  هک  یسک  تسوا  »

: تسا هدش  نایب  نآ  يارب  زین  یلیوأت  تایاور ، رد  اما  تسا  هام  دیشروخ و  هرابرد ي  هیآ  نیا  هچ  رگا 

َلَثَم ُهَّللا  َبَرَضَف  ُسْمَّشلا  یُِضت ُء  اَمک  ِِهلآ  ِهیَلَع َو  ُهَّللا  یَّلَص  ٍدَّمَُحم  ِرُوِنب  ُضْرَْألا  ِتَءاَضَأ  َلاَق : ُهَّنَأ  ُماَلَّسلا  ِهیَلَع  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  ْنَع  ٍِرباَج  ْنَع 
ٌهیآ َو  : » ُُهلْوَق َو  ًارُون » َرَمَْقلا  ًءایِـض َو  َسْمَّشلا  َلَعَج  : » َّلَج َّزَع َو  ُُهلْوَق  َوُه  َرَمَْقلا َو  یِـصَْولا  َلَـثَم  َسْمَّشلا َو  ِِهلآ  ِهیَلَع َو  ُهَّللا  یَّلَـص  ٍدَّمَُحم 

« َنوُرِْـصبی ٍتاـُملُظ ال  ِیف  ْمُهکَرَت  ْمِهِرُوِنب َو  ُهَّللا  َبَهَذ  : » َّلَـج َّزَع َو  ُُهلْوَق  َو  .{ 37/ سی « } َنوُِملْظُم ْمُه  اذِإَف  َراهَّنلا  ُْهنِم  ُخَلْـسَن  ُلیَّللا  ُمَُهل 
ْنِإ َو  : » َّلَـج َّزَع َو  ُُهلْوَـق  َوُـه  ِِهتَیب َو  ِلـْهَأ  َلْـضَف  اوُرِْـصبی  ْمَلَف  ُهَْـملُّظلا  ِتَرَهَظ  ِهـِلآ َو  ِهـیَلَع َو  ُهَّللا  یَّلَـص  ٌدَّمَُحم  َِضُبق  ِینْعی  .{ 17/ هرقب }
ِِهلآ ِهیَلَع َو  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  َلوُسَر  َّنِإ  َُّمث  .{ 198/ فارعأ « } َنوُرِْصبی ْمُه ال  کَیلِإ َو  َنوُرُْظنی  ْمُهارَت  اوُعَمْـسی َو  يدُْهلا ال  َیلِإ  ْمُهوُعْدَت 

.{ ص 380 ج 8 ، یفاک ، « … } ِضْرَْألا ِتاوامَّسلا َو  ُرُون  ُهَّللا  : » َّلَج َّزَع َو  ِهَّللا  ُلْوَق  َوُه  یِصَْولا َو  َْدنِع  ُهَْدنِع  َناک  يِذَّلا  َْملِْعلا  َعَضَو 

دیـشروخ هچنانچ  دش  نشور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ترـضح  رون  هب  نیمز  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  رقاب  ترـضح  دـیوگ : رباج 
: هدومرف هک  اجنآ  هام ، هب  ار  وا  یصو  هدز و  لثم  دیشروخ  هب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ترـضح  دنوادخ  دنک و  یم  یناشفارون 

یم رب  نآ  زا  ار  زور  هک  تسا  بش  اهنآ ، يارب  هناشن  کی  و  : » دومرف و  درک » نابات  ار  هام  ناشخرد و  ار  دیشروخ  هک  یـسک  تسوا  »
« درک ناشیاهر  دـننیب  یمن  هک  ییاهیکیرات  نایم  رد  درب و  ار  ناشرون  ادـخ  دومرف : و  دـنور » یم  ورف  یکیرات  رد  نانآ  هاـگان  مینک و 

دندید یمن  ار  شنادناخ  يرترب  رگید  نانآ  دش و  راکشآ  یکیرات  دندومرف  تلحر  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترـضح  یتقو  ینعی 
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یم وت  يوس  هب  هک  ینیب  یم  ار  اهنآ  دنونـش و  یمن  یناوخ  ارف  تیادـه  هب  ار  اـهنآ  رگا  و  : » دومرف ناـنآ  هراـبرد ي  ادـخ  ور  نیا  زا  و 
هرابرد ي ادخ  درپس و  یـصو  دزن  تشاد  هک  ار  یملع  نآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  سپـس  دننیب » یمن  هک  یلاح  رد  دـنرگن 

« … تسا نیمز  اه و  نامسآ  رون  ادخ  : » دومرف بلطم  نیا 

مهدزناش هیآ ي 

.{ یلا 4  1/ سمش « } اهاشْغی اذِإ  ِلیَّللا  َو  اهَّالَج *  اذِإ  ِراهَّنلا  َو  اهالَت *  اذِإ  ِرَمَْقلا  َو  اهاحُض *  ِسْمَّشلا َو  «َو 

« دناشوپب ار  نآ  هک  یتقو  بش  دزاس و  ادیوه  ار  نآ  نوچ  زور  دیآرب و  نآ  یپ  زا  نوچ  هام  ششبات و  دیشروخ و  هب  دنگوس  »

ِهَّللا ُلوُسَر  ُسْمَّشلا  َلاَـق : اهاحُـض » ِسْمَّشلا َو  َو  : » َّلَـج َّزَع َو  ِهَّللا  ِلْوَق  ْنَع  ُُهْتلَأَـس  َلاَـق : ُماَـلَّسلا  ِهیَلَع  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍدَّمَُحم  ِیبَأ  ْنَع 
.ْمُهَنیِد ِساَّنِلل  َّلَج  َّزَع َو  ُهَّللا  َحَضْوَأ  ِِهب  ِِهلآ ، ِهیَلَع َو  ُهَّللا  یَّلَص 

؟» اهالَت اذِإ  ِرَمَْقلا  : » ُْتُلق َلاَق :

.ًاثْفَن ِْملِْعلِاب  ُهَثَفَن  ِِهلآ َو  ِهیَلَع َو  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  َلوُسَر  اَلَت  ُماَلَّسلا  ِهیَلَع  َنِینِمْؤُْملا  ُریِمَأ  كاَذ  َلاَق :

؟» اهاشْغی اذِإ  ِلیَّللا  َو  : » ُْتُلق َلاَق :

، ْمُْهنِم ِِهب  َیلْوَأ  ِلوُسَّرلا  ُلآ  َناک  ًاِسلْجَم  اوُسَلَج  ِِهلآ َو  ِهیَلَع َو  ُهَّللا  یَّلَص  ِلوُسَّرلا  ِلآ  َنوُد  ِْرمَْألِاب  اوُّدَبَتْـسا  َنیِذَّلا  ِرْوَْجلا  ُهَِّمئَأ  كاَذ  َلاَق :
«. اهاشْغی اذِإ  ِلیَّللا  َو  : » َلاَقَف ْمُهَْلِعف  ُهَّللا  یکَحَف  ِرْوَْجلا  ِْملُّظلِاب َو  ِهَّللا  َنیِد  اوُشَغَف 

؟» اهاَّلَج اذِإ  ِراهَّنلا  َو  : » ُْتُلق َلاَق :

َّزَع َو ُهَّللا  یکَحَف  َُهلَأَس  ْنَِمل  ِهیِّلَجیَف  ِِهلآ  ِهیَلَع َو  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِنیِد  ْنَع  ُلَأْسی  ُماَلَّسلا  اَهیَلَع  َهَمِطاَـف  ِهیِّرُذ  ْنِم  ُماَـمِْإلا  کـِلَذ  َلاَـق :
.{ ص 50 ج 8 ، یفاک ، «. } اهاَّلَج اذِإ  ِراهَّنلا  َو  : » َلاَقَف َُهلْوَق  َّلَج 

: مدیـسرپ لجوزع  يادخ  شیامرف  نیا  هرابرد ي  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  دـیوگ : تسا ) ریـصبوبا  رگید  هینک ي   ) دـمحموبا
مدرم نید  وا  طسوت  ادخ  هک  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دیشروخ  زا  دوصقم  دندومرف : ششبات ، » دیشروخ و  هب  دنگوس  »

.درک نشور  ناشیارب  ار 

؟» دیآرد نآ  یپ  زا  هک  یتقو  هام  و  : » متفگ

روط هب  ار  ملع  ترـضح  نآ  دـمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  یپ  زا  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  دوصقم  دـندومرف :
هیلع و هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  شملع  مالسلا ، هیلع  یلع  ترضح  دنک  یم  رون  بسک  دیـشروخ  زا  هام  هک  نانچ   ) دیمد وا  رد  لماک 

(. تسا هلآ 
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؟» دناشوپب ار  نآ  هک  یتقو  بش  و  : » متفگ

تـسد هب  ار  تفالخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نادـناخ  ياـج  هب  يرـسدوخ  يور  زا  هک  رگمتـس  ناـیاوشیپ  ینعی  دـندومرف :
نانآ راک  ادخ  دندناشوپ و  متس  ملظ و  اب  ار  ادخ  نید  سپ  دندوب ، رتراوازـس  نادب  لوسر  نادناخ  هک  دنتـسشن  يدنـسم  هب  دنتفرگ و 

«. دناشوپب ار  نآ  هک  یتقو  بش  و  : » درک تیاکح  نایب  نیدب  ار 

؟» دزاس ادیوه  ار  نآ  نوچ  زور  و  : » متفگ

نآ دوش  شسرپ  وا  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نید  هرابرد ي  یتقو  هک  مالـسلا  اهیلع  همطاف  نادنزرف  زا  ماما  ینعی  دندومرف :
«. دزاس ادیوه  ار  نآ  نوچ  زور  و  : » هدومرف وا  رگنشور ]  ] راتفگ هرابرد ي  ادخ  دزاس ، راکشآ  هدننک  شسرپ  يارب  ار 

: تسا دوجوم  روکذم  تایآ  هرابرد ي  قوف  تیاور  نوچمه  یتایاور  زین ، تنس  لها  یئاور  بتک  رد 

[ َوُه : ] َلاَق اهالَت » اذِإ  ِرَمَْقلا  َو   » ِِهلآ ِهیَلَع َو  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َوُه ] : ] َلاَق اهاحُـض » ِسْمَّشلا َو  َو  : » َیلاَـعَت ِهَّللا  ِلْوَق  ِیف  ٍساَّبَع  ِْنبا  ِنَع 
.َهیَمُأ ُوَنب  َلاَق : اهاشْغی » اذِإ  ِلـیَّللا  َو   » .ُماَـلَّسلا اَـمِهیَلَع  ُنیَـسُْحلا  ُنَسَْحلا َو  َلاَـق : اـهاَّلَج » اذِإ  ِراـهَّنلا  َو   » .ُماَـلَّسلا ِهیَلَع  ٍِبلاَـط  ِیبَأ  ُْنب  ِیلَع 

.{ ص 97 ص 478 و ج 30 ، ج 14 ، قحلا ، قاقحا  كر : و  ص 432 . ج 2 ، لیزنتلا ، دهاوش  }

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دیشروخ  دیوگ : ششبات » دیشروخ و  هب  دنگوس  : » لاعتم دنوادخ  شیامرف  نیا  هرابرد ي  سابع  نبا 
نـسح دوصقم  دزاس ، » ادیوه  ار  نآ  نوچ  زور  و   » .تسا مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هام  دیآرب ، » نآ  یپ  زا  نوچ  هام  و   » .تسا

.هیما ینب  ینعی  دناشوپب » ار  نآ  هک  یتقو  بش  و   » .تسا مالسلا  امهیلع  نیسح  و 

: دراد یناوخمه  هدش  رکذ  تایاور  اب  نومضم  تهج  زا  هدمآ ، نیقیرف  بتک  رد  هک  زین  لیذ  تیاور 

ِهَّللا یَلَع  ِمیِرْکلا  ِهِهْجَِوب  اَنیَلَع  َلَْبقَأ  ِِهتاَلَص  ْنِم  َلَتَْفنا  اَّمَلَف  ِرْجَْفلا  َهاَلَص  ِِهلآ  ِهیَلَع َو  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ُلوُسَر  یَّلَـص  َلاَق : ِکلاَم  ِْنب  ِسَنَأ  ْنَع 
َهَرَهُّزلا َدَـقَْتفا  ِنَمَف  ِهَرَهُّزلِاب  کِسْمَتْـسْیلَف  َرَمَْقلا  َدَـقَْتفا  ِنَم  ِرَمَْقلِاب َو  کِسْمَتْـسْیلَف  َسْمَّشلا  َدَـقَْتفا  ِنَم  ِساَّنلا  َرِـشاَعَم  َلاَـق : َُّمث  َّلَـج  َّزَع َو 

.ِنیَدَقْرَْفلِاب کِسْمَتْسْیلَف 

َال ِهَّللا  ُباَـتک  ِناَدَـقْرَْفلا َو  ُنیَـسُْحلا  ُنَسَْحلا َو  ُهَرَهُّزلا َو  ُهَمِطاَـف  ُرَمَْقلا َو  ِیلَع  ُسْمَّشلا َو  اـَنَأ  ِِهلآ : ِهیَلَع َو  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ُلوُـسَر  َلاَـق  َُّمث 
.{ ص 250 ص 224 و ج 24 ، ج 6 ، قحلا ، قاقحا  كر : ص 114 و 115 و  رابخألا ، یناعم   } .َضْوَْحلا یَلَع  اَدِری  یَّتَح  ِناَقِرَتْفی 

هرهچ داد  ماـجنا  ار  شتاـبیقعت  نوـچ  دـناوخ و  ار  حبـص  زاـمن  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلــص  ادـخ  لوـسر  يزور  دـیوگ : کـلام  نـب  سنا 
ره دزیوآ و  هام  رون  هب  دیاب  داد  تسد  زا  ار  دیشروخ  سک  ره  مدرم ! يا  دندومرف : هدومن ، ام  بناج  هب  ار  ادخ  هاگرد  هب  شدنموربآ 
ود  ) نیَدَـقرَف هب  دـیاب  دـیدرگ  ناهن  شدـید  زا  زین  هرهز  هراتـس  رگا  دـیوج و  کّسمت  هرهز  هراتـس  هب  دـیاب  داد  تسد  زا  ار  هام  سک 

.دوش هدنهانپ  لامش ) بطق  رد  هراتس 

نسح و هرهز و  مالـسلا  اهیلع  همطاـف  هاـم و  مالـسلا  هیلع  یلع  مدیـشروخ و  نم  دـندومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هاـگنآ 
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.دنیآ دراو  نم  رب  ضوح  بل  رب  هکنیا  ات  دندرگن  ادج  مه  زا  ادخ ، باتک  اب  هک  نیدقرف ، مالسلا  امهیلع  نیسح 

یئاور ثحب 

يرون تقلخ 

شنیرفآ يادتبا  رد  هن  .میرادـن  شقیاقح  تفایرد  يارب  یهار  دوخ  ام  هک  تسا  یعوضوم  زا  تبحـص  شنیرفآ ، يادـتبا  زا  تبحص 
.دراد ار  اجنادب  نتفای  هار  ناوت  ام  كرد  رکف و  هن  هتشگ و  زاغآ  هنوگچ  تقلخ  هداد و  خر  یقافتا  هچ  مینادب  مینیبب و  ات  میا  هدوب 

نیلوا دعب  هبترم ي  رد  دیوگب و  نخس  دناوت  یم  تسا  شنیرفآ  همه ي  راگدیرفآ  هک  ادخ  لوا  هبترم ي  رد  عوضوم ، نیا  هرابرد ي 
وا ناگدیرفآ  نیلوا  ای  ادخ و  زا  ار  عوضوم  نیا  هب  طوبرم  ملع  هک  یسک  رت ، نییاپ  هبترم ي  رد  شنیرفآ و  يادتبا  رد  ادخ  تاقولخم 

.دشاب هتفرگ 

ار تایاور  زا  يا  هدرتسگ  مجح  عوضوم  نیا  هدش و  هتفگ  نخـس  رایـسب  عوضوم ، نیا  هرابرد ي  مالـسلا ، مهیلع  تیبلها  تایاور  رد 
.تسا هتخاس  دوخ  هژیو ي 

هک دراد  دوجو  یتاراشا  اما  دشاب  هدش  هتفگ  ینخـس  عوضوم  نیا  هرابرد ي  امیقتـسم  هک  میرادـن  غارـس  هچ  رگا  زین  میرک  نآرق  رد 
.تسا هدیسر  ِتایاور  دیؤم 

: تسا هدوب  رون  ادخ ، هدیرفآ ي  نیلوا  تایاور ، ساسا  رب 

ای َلاَقَف : ِماَّشلا  ِلْهَأ  ْنِم  ٌلُجَر  ِهَیلِإ  َماَق  ْذِإ  ِعِماَْجلا ، ِیف  ِهَفوْکلِاب  ُماَلَّسلا  ِهیَلَع  ٍِبلاَط  ِیبَأ  ُْنب  ِیلَع  َناک  ُماَلَّسلا : ِهیَلَع  ِیلَع  ُْنب  ُنیَـسُْحلا  َلاَق 
.َءایْشَأ ْنَع  ُکلَأْسَأ  یِّنِإ  َنِینِمْؤُْملا ! َریِمَأ 

.ًاتُّنَعَت ْلَأْسَت  َال  ًاهُّقَفَت َو  ْلَس  َلاَقَف :

ص 593 ج 2 ، عئارـشلا ، للع   … } َروُّنلا َقَلَخ  َلاَقَف : .َیلاَعَت  كَراَبَت َو  ُهَّللا  َقَلَخ  اَم  ِلَّوَأ  ْنَع  ِینِْربْخَأ  َلاَقَف : ْمِهِراَْصبَِأب ، ُساَّنلا  َقَدْـحَأَف 
.{ ص 241 ج 1 ، مالسلا ، هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع  و 

: تفگ دمآ و  ولج  یماش  يدرم  هک  دوب  هفوک  دجسم  رد  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  ترـضح  دندومرف : مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
.مراد یتالاؤس  نانمؤم ! ریما  يا 

.نتخادنا تمحز  هب  ندرک و  تیذا  يارب  هن  نک  لاؤس  ندیمهف  يارب  دندومرف : ترضح 

؟ دوب هچ  دیرفآ  ادخ  هک  يزیچ  نیلّوا  تفگ : یماش  درم  .دندرک  یم  هاگن  هریخ  هریخ  همه  مدرم 

 … دیرفآ ار  رون  دندومرف : ترضح 
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نیرترب رون  نیقیرف ، تاـیاور  رب  اـنب  داد ، رارق  تادوجوم  تاریخ و  همه ي  شنیرفآ  لـصا  ار  نآ  دـیرفآ و  ادـتبا  رد  ادـخ  هک  يروـن 
: دوب هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  وا ، بیبح  ادخ و  هدیرفآ ي 

ُلَّوَأ ِِهلآ : ِهیَلَع َو  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ِلوُسَِرل  ُْتُلق  َلاَق : ِهَّللا  ِدـْبَع  ِْنب  ِِرباَج  ْنُع  یِـسِراَْفلا ، ٍدوُمْحَم  ِْنب  ِهَّللا  ِلْضَِفل  ِناَنِْجلا ، ِضایِر  ِباَـتک  ْنِم 
؟ َوُه اَم  َیلاَعَت  ُهَّللا  َقَلَخ  یَش ٍء 

ص 200، فیرشلا ، يوبنلا  دلوملا  ص 56 ، ج 1 ، هدوملا ، عیبانی  كر : « } ٍریَخ َّلک  ُْهنِم  َقَلَخ  َُّمث  ُهَّللا  ُهَقَلَخ  ُِرباَج ، ای  کِیبَن  ُرُون  : » َلاَـقَف
ًاماَْسقَأ ُهَلَعَج  َُّمث  ُهَّللا  َءاَش  اَم  ِبْرُْقلا  ِماَـقَم  ِیف  ِهیَدـی  َنَیب  ُهَماَـقَأ  َُّمث  ص 19 }. ج 1 ، سیمخلا ، خـیرات  ص 11 ، یـسنأ ، فیطل  عومجم 

ُهَّللا َءاَش  اَم  ِّبُْحلا  ِماَقَم  ِیف  َِعباَّرلا  َمْسِْقلا  َماَقَأ  ٍمِْسق َو  ْنِم  یِسْرْکلا  َهَنَزَخ  ِشْرَْعلا َو  َهَلَمَح  ٍمِْسق َو  ْنِم  یِـسْرْکلا  ٍمِْسق َو  ْنِم  َشْرَْعلا  َقَلَخَف 
ُهَلَعَج َُّمث  ُهَّللا  َءاَـش  اَـم  ِفْوَْخلا  ِماَـقَم  ِیف  َِعباَّرلا  َمْسِْقلا  َماَـقَأ  ٍمِْسق َو  ْنِم  َهَّنَْجلا  ٍمِْسق َو  ْنِم  َحْوَّللا  ٍمِْسق َو  ْنِم  َمَلَْقلا  َقَلَخَف  ًاـماَْسقَأ  ُهَلَعَج  َُّمث 

َُّمث ُهَّللا  َءاَش  اَم  ِءاَجَّرلا  ِماَقَم  ِیف  َِعباَّرلا  َمْسِْقلا  َماَـقَأ  ٍءْزُج َو  ْنِم  َبکاَوْکلا  َرَمَْقلا َو  ٍءْزُج َو  ْنِم  َسْمَّشلا  ٍءْزُج َو  ْنِم  َهِکئاَـلَْملا  َقَلَخَف  ًءاَزْجَأ 
َءاَش اَم  ِءایَْحلا  ِماَقَم  ِیف  َِعباَّرلا  َمْسِْقلا  َماَقَأ  ٍءْزُج َو  ْنِم  َقِیفْوَّتلا  َهَمْـصِْعلا َو  ٍءْزُج َو  ْنِم  َْملِْحلا  َْملِْعلا َو  ٍءْزُج َو  ْنِم  َلـْقَْعلا  َقَلَخَف  ًءاَزْجَأ  ُهَلَعَج 
َحوُر ٍهَرْطَق  ِّلک  ْنِم  ُهَّللا  َقَلَخَف  ٍهَرْطَق  َْفلَأ  َنوُرْـشِع  ٌهََعبْرَأ َو  ٍْفلَأ َو  ُهَئاـِم  ُْهنِم  ْتَرَطَق  ُروُّنلا َو  کـِلَذ  َحَـشَرَف  ِهَبیَْهلا  ِنیَِعب  ِهَیلِإ  َرَظَن  َُّمث  ُهَّللا 

ص ج 15 ، راونـألا ، راـحب   } َنیِِحلاَّصلا ِءاَدَـهُّشلا َو  ِءاـِیلْوَْألا َو  َحاَوْرَأ  اَهِـساَْفنَأ  ْنِم  ُهَّللا  َقَلَخَف  ِءاـِیْبنَْألا  ُحاَوْرَأ  ْتَسَّفَنَت  َُّمث  ٍلوُسَر  ِیبـَن َو 
.{ 22

؟ دوب هچ  دیرفآ  ادخ  هک  يزیچ  نیلوا  مدیسرپ : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  دیوگ : هللادبع  نب  رباج 

ادـخ هک  یتدـم  ات  ار  نآ  هاگنآ  .دـیرفآ  نآ  زا  ار  تاریخ  همه ي  هاگنآ  دـیرفآ و  ار  نآ  ادـخ  رباج ، يا  دوب  تربمایپ  رون  دـندومرف :
زا ار  یسرک  دیرفآ و  یتمسق  زا  ار  شرع  .دومن  تمسق  دنچ  ار  نآ  سپـس  تشاد و  اپ  هب  برق  ماقم  رد  شتـسد  ود  نیب  رد  تساوخ 

ماقم رد  تساوخ  ادـخ  هک  یتدـم  ات  ار  مراهچ  تمـسق  رگید و  تمـسق  زا  ار  یـسرک  ناراد  هنازخ  شرع و  نالماح  رگید و  تمـسق 
زا ار  ناگراتس  هام و  رگید ، ءزج  زا  ار  دیـشروخ  دیرفآ ، یئزج  زا  ار  ناگتـشرف  داد ؛ رارق  ءزج  دنچ  ار  نآ  هاگنآ  تشاد و  اپ  هب  بُح 

ار لقع  تخاس و  ءزج  دنچ  ار  نآ  سپـس  تشاد ، اپ  هب  فوخ  ماقم  رد  تساوخ  ادخ  هک  یتدـم  ات  ار  مراهچ  تمـسق  رگید و  یئزج 
ادـخ هک  یتدـم  اـت  ار  مراـهچ  تمـسق  رگید و  یئزج  زا  ار  قیفوت  تمـصع و  رگید و  ءزج  زا  ار  يراـبدرب  ملع و  دـیرفآ و  یئزج  زا 

ادخ دیکچ ، نآ  زا  هرطق  رازه  درک و 124  شوارت  رون  نآ  تسیرگن ، ودب  تبیه  مشچ  اب  سپـس  تشاد ، اپ  هب  ایح  ماقم  رد  تساوخ 
ادهـش و ایلوا و  حاورا  ناشیا  ياهـسَفَن  زا  ادـخ  دـندرک ، سفنت  ناربماـیپ  حاورا  هاـگنآ  دـیرفآ ، ار  یلوسر  ربماـیپ و  حور  هرطق  ره  زا 

.دیرفآ ار  ناحلاص 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  دوخ  ناوـنع  هب  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملا  ریما  نآ  رد  هک  ( ، 61/ نارمع لآ   ) هلهابم هیآ ي  ساـسا  رب 
يرگید لیلد  اب  هک   ) تلاسر يربمایپ و  رگم  دوش  یم  تباث  مالـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  يارب  ربمایپ ، لئاضف  مامت  تسا ، هدـش  حرطم 

هک ناـنچ  دـش ، هدـیرفآ  زین  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  روـن  تقلخ  رد  سپ ، تسا .) هدـش  انثتـسا 
: تسایوگ بلطم  نیدب  زین  نیقیرف  تایاور 

هظحالم يارب  ص 83 . ج 1 ، نیظعاولا ، هضور   } .ًادِـحاَو ًارُون  ًاِیلَع  ِینَقَلَخ َو  َّلَج  َّزَع َو  َهَّللا  َّنِإ  ِِهلآ : ِهیَلَع َو  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاَـق 
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اب رون  ود  نیا  یهارمه  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رون  اب  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  رون  تقلخ  رگنایب  هک  تنـس  لها  تایاور  ي 
ص ج 6 ، یلا 255 ،  242 ، 4 ص 1 ، ج 5 ، ص 91 و 92 ، ج 4 ، قحلا ، قاـقحا  كر : تسا  ناگدـیرفآ  رگید  شنیرفآ  زا  شیپ  مه ،
ص ج 21 ، یلا 119 ، ص 105  ج 16 ، 200 و 692 ، ، 199 ص 142 ، ج 15 ، ص 269 ، ج 9 ، ص 488 ، ج 7 ، 443 و 446 ، ، 138

.{ یلا 433  429

.دیرفآ رون  کی  ار  یلع  نم و  ادخ  دندومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

ٍماَع َو یَْفلَِأب  ِْقلَْخلا  ِْقلَخ  َْلبَق  َّلَج  َّزَع َو  ِهَّللا  يَدـی  َنَیب  ًارُون  اَناک  ُماَلَّسلا  اَمِهیَلَع  ًاِیلَع  ًادَّمَُحم َو  َّنِإ  َلاَق : ُماَلَّسلا  ِهیَلَع  ٍدَّمَُحم  ِْنب  ِرَفْعَج  ْنَع 
؟ ُروُّنلا اَذَه  اَم  اَنَدیَس ! اَنََهلِإ َو  َْتلاَقَف : ٌعِمَال ، ٌعاَعُش  ُْهنِم  َبَّعَشَت  ِدَق  اًلْصَأ  َُهل  ْتَأَر  َروُّنلا  ِکلَذ  ْتَأَر  اََّمل  َهِکئاَلَْملا  َّنِإ 

ُهَماَمِْإلا اَّمَأ  ِیلوُسَر َو  يِدـْبَع َو  ٍدَّمَحُِملَف  ُهَُّوبُّنلا  اَّمَأ  ٌهَماَمِإ ، ُهُعْرَف  ٌهَُّوُبن َو  ُُهلْـصَأ  يِرُون ، ْنِم  ٌرُون  اَذَـه  ْمِهَیلِإ : َیلاَعَت  كَراَبَت َو  ُهَّللا  یَحْوَأَـف 
.{ ص 174 ج 1 ، عیارشلا ، للع   } .یِْقلَخ ُْتقَلَخ  اَم  اَمُهَالَْول  یِیلَو و  ِیتَّجُح َو  ِیلَِعلَف 

رازه ود  دندوب ، ادخ  تسد  ود  نایم  رد  يرون  مالـسلا  امهیلع  یلع  دمحم و  ترـضح  انامه  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح 
یناشخرد عاعش  هک  دندید  شیارب  يا  هشیر  دندرک  هدهاشم  ار  رون  نآ  یتقو  ناگتشرف  دنوش ، هدیرفآ  تاقولخم  هکنیا  زا  شیپ  لاس 

؟ تسیچ رون  نیا  ام ، رورس  دوبعم و  يا  دنتفگ : هدش ، رشتنم  نآ  زا 

يارب يربمایپ  اما  دشاب ، یم  تماما  شا  هخاش  يربمایپ و  شا  هشیر  هک  تسا  نم  رون  يرون  نیا ، درک : یحو  ناشیا  هب  لاعتم  دنوادخ 
مناگدیرفآ دندوبن  ود  نیا  رگا  تسا و  یلع  نم ، یلو  تجح و  يارب  تماما  تسا و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّمحم  ما  هداتـسرف  هدـنب و 

.مدیرفآ یمن  ار 

: دنمه زا  همه  دنمیهاربا ) لآ  زا  هک   ) وا لآ  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دمحم ترضح  نارمع ، لآ  هیآ ي 33 و 34  رب  انب  و 

.{ /33 و 34 نارمع لآ  « } ٍضَْعب نِم  اَهُضَْعب  ًهیِّرُذ  َنیَملاْعلا *  یَلَع  َنارْمِع  َلآ  َمیهاْربِإ َو  َلآ  ًاحُون َو  َمَدآ َو  یفَطْصا  َهَّللا  َّنِإ  »

« دنرگید یخرب  زا  یخرب  هک  ینادنزرف  دیزگرب ؛ نایناهج  رب  ار  نارمع  نادناخ  میهاربا و  نادناخ  حون و  مدآ و  ادخ  انامه  »

یـضعب هب  هدش و  ادیپ  رگید  یـضعب  زا  مینک ، ضرف  ار  ناشیا  زا  یـضعب  ره  هکنیا  رب  دراد  تلالد  ٍضَْعب » ْنِم  اهُـضَْعب  : » هدومرف هکنیا 
ادج رگیدـکی  زا  تالاح  تافـص و  رد  دنـشاب و  ازجالا  هباشتم  نانآ  عومجم  هک  تسا  نآ  نخـس  نیا  همزال  دوش و  یم  یهتنم  رگید 

ِتقیقح زا  يرگید  ناـیب  نیا ، و  ص 262 }. ج 3 ، نازیملا ، ریـسفت  همجرت  كر :  } .دـنمه سنج  زا  مه و  لثم  همه ] اـهنآ  ، ] دنـشابن
: تسا هلآ » هیلع و  هللا  یلص  وا  لآ  دمحم و  ترضح  راونا  داحتا  »

َرَمَأَف َّلَج ، َّزَع َو  ِهَّللا  ِرُون  ْنِم  ًادِحاَو  ًارُون  ِِهلآ  ِهیَلَع َو  ُهَّللا  یَّلَـص  ٌدَّمَُحم  اَنَأ َو  ُْتنک  ِهِیناَروُّنلا : ِثیِدَـح  ِیف  ُماَلَّسلا  ِهیَلَع  َنِینِمْؤُْملا  ُریِمَأ  َلاَق 
ِهیَلَع ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاَق  اَْهنِمَف  ًاِیلَع .» ْنک  : » ِرَخْآلا ِفْصِّنِلل  َلاَق  َو  ًادَّمَُحم » ْنک  : » ٍفِْصِنل َلاَقَف  َّقَْشنِیل ، َروُّنلا  ِکلَذ  َّلَج  َّزَع َو  ُهَّللا 

اَنُرِخآ ٌدَّمَُحم َو  اَُـنلَّوَأ  ٌدِـحاَو ؛ اَـنَّلک  یِّنِم …  ٌدَّمَُحم  ٍدَّمَُحم َو  ْنِم  اـَنَأ  اـَنَأ و  ٌدَّمَُحم  ٌدَّمَُحم َو  اـَنَأ  ِیلَع … » ْنِم  اـَنَأ  یِّنِم َو  ِیلَع  : » ِهـِلآ َو 
.{ ص 71 قیتع ، ) باتک   ) بقانملا  } .ِِهلآ ِهیَلَع َو  ُهَّللا  یَّلَص  ٌدَّمَُحم  اَنُّلک  ٌدَّمَُحم َو  اَنُطَسْوَأ  ٌدَّمَُحم َو 
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زا رون ، کی  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترـضح  نم و  دندومرف : تینارون  فیرـش  ثیدح  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح 
: دومرف رگید  مین  هب  و  شاب » دـمحم  : » دومرف یمین  هب  هاگنآ  دوش و  هراپ  ود  هک  دومرف  رون  نآ  هب  لـجوزع  دـنوادخ  میدوب  ادـخ  رون 

نم دـمحم  مدـمحم و  نم  یلع .… » زا  نم  تسا و  نم  زا  یلع  : » دـندومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ور  نیا  زا  شاب .» یلع  »
دمحم ام  نیرخآ  تسا و  دمحم  ام  ینایم  تسا و  دمحم  ام  نیلوا  میتسه ؛ یکی  ام  همه ي  نم …  زا  دمحم  مدمحم و  زا  نم  تسا و 

.هلآ هیلع و  هللا  یلص  میدمحم  ام  همه ي  تسا و 

، هلآ هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  رون  زا  تادوجوم ، رگید  تقلخ  زا  شیپ  دـنوادخ ، هک  تسا  بلطم  نیا  رگنایب  زین  نیقیرف  تایاور 
: تسا هدیرفآ  ار  مالسلا  مهیلع  همئا  رون 

ِهَّللا َلوُسَر  یِّمَع  َْنبا  َّنَأ  َنوُمَْلعَت …  ُْمتَْـسل  َأ  ْمَُهل ]: ًاـبِطاَُخم  ِراَْـصنَْألا  ِشیَرُْقلا َو  َنِم  ٍعْمَج  ِیف  ُماَـلَّسلا  ِهیَلَع  َنِینِمْؤُْـملا  ُریِمَأ  اـَنَالْوَم  َلاَـق  ]
َهََعبْرَِأب َمَدآ  َّلَج  َّزَع َو  ُهَّللا  َُقلْخی  ْنَأ  َْلبَق  َیلاَعَت  كَراَـبَت َو  ِهَّللا  يَدـی  َنَیب  یَعْـسی  ًارُون  اَّنک  ِیتَیب  َلـْهَأ  یِّنِإ َو  َلاَـق : ِِهلآ  ِهیَلَع َو  ُهَّللا  یَّلَص 

ِیف ِِهب  َفَذَق  َُّمث  ٍحُون  ِْبلُص  ِیف  ِهَنیِفَّسلا  ِیف  ُهَلَمَح  َُّمث  ِضْرَْألا  َیلِإ  ُهَطَبْهَأ  ِِهْبلُص َو  ِیف  َروُّنلا  ِکلَذ  َعَضَو  َمَدآ  َقَلَخ  اَّمَلَف  ٍهَنَـس  َْفلَأ  َرَـشَع 
َیلِإ ِهَرِهاَّطلا  ِماَـحْرَْألا  َنِم  ِهَرِهاَّطلا َو  ِماَـحْرَْألا  َیلِإ  ِهَمیِرْکلا  ِباَلْـصَْألا  َنـِم  اَُـنلُْقنی  َّلَـج  َّزَع َو  ُهَّللا  ِلَزی  ْمـَل  َّمـُث  َمـیِهاَْربِإ  ِْبلُـص  ِیف  ِراَّنلا 

.ُّطَق ٍحاَفِس  یَلَع  ْمُْهنِم  ٌدِحاَو  ِقَْتلی  َْمل  ِتاَهَّمُْألا  ِءَابْآلا َو  َنِم  ِهَمیِرْکلا  ِباَلْصَْألا 

ج نیدلا ، لامک   } .ِِهلآ ِهیَلَع َو  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ْنِم  ِکلَذ  اَنْعِمَـس  ْدَق  ْمَعَن ، ٍدُحُأ : ُلْهَأ  ٍرَْدب َو  ُلْهَأ  ِهَمْدـِْقلا َو  ِهَِقباَّسلا َو  ُلْهَأ  َلاَقَف 
تنس لها  زا  يددعتم  تایاور  رد  نینچمه  ص 286 . ج 20 ، قحلا ، قاقحا  كر : ص 314 و  ج 1 ، نیطمسلا ، دئارف  ص 275 و  ، 1
.دـنا هدـش  هدـیرفآ  مدآ  تقلخ  زا  شیپ  لاس  رازه  هدراهچ  هک  هدـش  تیاور  مالـسلا  امهیلع  یلع  ترـضح  مرکا و  ربمایپ  هراـبرد ي 

200 و ص 142 ، ج 15 ، ص 390 ، ج 7 ، ص 447 ، ج 6 ، 244 و 246 ، ، 243 ، 4 ص 1 ، ج 5 ، ص 92 ، ج 4 ، قحلا ، قاقحا  كر :
.{ ص 242 431 و 432 و ج 31 ، ص 430 ، ج 21 ، ص 107 و 112 ، ج 16 ، ، 692

ادـخ لوسر  میومع  رـسپ  هک …  دـیناد  یمن  ایآ  دـندومرف : نانآ  هب  باطخ  راـصنا  شیرق و  زا  یعمج  رد  مالـسلا  هیلع  ریما  ترـضح 
هک میدوب  يرون  دـنیرفایب  ار  مدآ  ترـضح  ادـخ  هکنآ  زا  شیپ  لاس  رازه  هدراهچ  متیب  لها  نم و  اـنامه  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
نآ سپـس  دروآ ، دورف  نیمز  هب  ار  وا  داهن و  يو  بلـص  رد  ار  رون  نآ  دیرفآ  ار  مدآ  ترـضح  نوچ  دوب و  عطاس  ادخ  تسد  ود  نیب 

، دوب میهاربا  ترضح  بلص  رد  هک  یلاح  رد  دنکفا  شتآ  رد  ار  نآ  سپـس  درک ، لمح  حون  ترـضح  بلـص  رد  یتشک و  نآ  رد  ار 
ناردام ناردـپ و  همیرک ي  بالـصا  هب  هرهاط  ماحرا  زا  هرهاط و  ماحرا  هب  همیرک  بالـصا  زا  ار  اـم  لـجوزع  يادـخ  هراومه  سپس 

.دنتشگن انز  بکترم  نانآ  زا  کی  چیه  زگره  درک و  لقتنم 

.میدینش هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  ار  نیا  يرآ ، دنتفگ : دُُحا  ردب و  لها  ناماگشیپ و  ماگنه  نیا  رد 

ِْقلَْخلا ِْقلَخ  َْلبَق  ًارُون  َرَـشَع  َهََعبْرَأ  َقَلَخ  َیلاَعَت  كَراَبَت َو  َهَّللا  َّنِإ  ُماَلَّسلا : ِهیَلَع  ٍدَّمَُحم  ُْنب  ُرَفْعَج  ُقِداَّصلا  َلاَـق  َلاَـق : َرَمُع  ِْنب  ِلَّضَفُْملا  ِنَع 
.اَنُحاَوْرَأ یِهَف  ٍماَع  َْفلَأ  َرَشَع  َهََعبْرَِأب 

؟ َرَشَع َهََعبْرَْألا  ِنَم  ِهَّللا َو  ِلوُسَر  َْنبا  ای  َُهل : َلیِقَف 
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ُُلتْقیَف ِِهتَبیَغ  َدَْعب  ُموُقی  يِذَّلا  ُِمئاَْقلا  ُمُهُرِخآ  ُماَلَّسلا ، ُمِهیَلَع  ِنیَسُْحلا  ِْدلُو  ْنِم  ُهَِّمئَْألا  ُنیَسُْحلا َو  ُنَسَْحلا َو  ُهَمِطاَف َو  ِیلَع َو  ٌدَّمَُحم َو  َلاَقَف :
.{ ص 335 ج 2 ، نیدلا ، لامک   } .ٍْملُظ ٍرْوَج َو  ِّلک  ْنِم  َضْرَْألا  ُرِّهَطی  َلاَّجَّدلا َو 

، ناگدیرفآ رگید  شنیرفآ  زا  شیپ  لاس  رازه  هدراهچ  لاعتم  دنوادخ  دندومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  دیوگ : رمع  نب  لضفم 
.دوب ام  حاورا  نامه  هک  دیرفآ  رون  هدراهچ 

؟ دندوب یناسک  هچ  رفن  هدراهچ  نآ  ادخ ! لوسر  رسپ  يا  دیسرپ : یسک 

هدننک ي مایق  ناشیا  نیرخآ  هک  مالسلا ، مهیلع  نیسح  لسن  زا  ناماما  نیسح و  نسح و  همطاف و  یلع و  دمحم و  تارضح  دندومرف :
.دنک یم  كاپ  یمتس  ملظ و  ره  زا  ار  نیمز  دشک و  یم  ار  لاجد  دنک و  یم  مایق  شتبیغ  زا  سپ  هک  تسا  ناشیا 

َِقلُخ َّلَـج َو  َّزَع َو  ِهَّللا  ِرُون  ْنِم  ُْتِقلُخ  ُلوُقی : ِِهلآ  ِهیَلَع َو  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  َلوُسَر  يِّدَـج  ُْتعِمَـس  َلاَـق : ُماَـلَّسلا  ِهیَلَع  ِیلَع  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِنَع 
ص 46 و ج 1 ، هدوملا ، عیبانی  ص 654 و  یـسوط ، یلامأ   } .ِراَّنلا ِیف  ِْقلَْخلا  ُِرئاَس  ْمِهِرُون َو  ْنِم  ْمُهوُّبُِحم  َِقلُخ  يِرُون َو  ْنِم  ِیتَیب  ُلـْهَأ 

.{ ص 366 ج 3 ،

هدیرفآ ادخ  رون  زا  نم  دندومرف : یم  هک  مدینـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  مگرزب  ردپ  زا  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  نسح  ماما 
.دنشتآ رد  قلخ  هیقب ي  دندش و  هدیرفآ  ناشیا  رون  زا  متیبلها  ناتسود  نم و  رون  زا  متیبلها  مدش و 

.دش تبحص  ( 8/ میرحت  ) مهدراهچ هیآ ي  لیذ  رد  دنا  هدش  هدیرفآ  ناشیا  رون  زا  مالسلا  مهیلع  تیبلها  ناتسود  هکنیا  هرابرد ي 

رگا .دراد  دوجو  ران  رون و  نیب  هک  تسا  يا  هلباقم  رطاخ  هب  دنـشتآ ، رد  دـنرادن ) رون  زا  يا  هرهب  هک  یناسک   ) قلخ هیقب ي  هکنیا  اما 
.دزاس شوماخ  ار  خزود  ران  شرون  دوش  عقاو  رگا  هک  دش ، دهاوخن  عقاو  خزود  شتآ  رد  دشاب ، رادروخرب  رون  زا  یسک 

مظعألا یبنلا  مکح   } .یبََهل كُرون  َأَفطأ  دَـقَف  ُنِمُؤم  اـی  زُج  ِهَماـیِقلا : َموی  ِنِمؤُمِلل  ُمَّنَهَج  ُلوقَت  ِِهلآ : ِهیَلَع َو  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاَـق 
ج 6، ناـیبلا ، عمجم  هّبنم و  نب  یلعی  نع  ص 111  ص 194 و ج 12 ، ج 5 ، دادغب ، خـیرات  زا  لقن  هب  ص 409  هلآ ، هـیلع و  هللا  یلص 

.{ ص 249 ج 8 ، راونألا ، راحب  ص 812 و 

ار مشتآ  هلعش ي  ترون  هک  نمؤم ، يا  رذگب  دوز  دیوگ : نمؤم  هب  تمایق  زور  رد  منهج  دندومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
.دناشن ورف 

میحج تفگ  زا  دومرف  یفطصم 

میب ددرگ ز  رگ  هبال  نمؤم  هب  وک 

دوز هاش  يا  نمز  رذگب  شدیوگ 

دوبر ار  مران  زوس  ترون  هک  نیه 
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: دندومرف الامجا  ترضح  نآ  دش  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  هک  یتیاور  رد  یئاور  ثحب  يادتبا  رد 

.تسا هدـمآ  رگید  تاـیاور  رد  ترـضح ، نآ  روـن  زا  يریخ  ره  شنیرفآ  یگنوـگچ  حرـش  دـیرفآ .» نم  روـن  زا  ار  يریخ  ره  ادـخ  »
مهیلع هللا  تاولـص   » نت جـنپ  راونا  زا  ترـضح ، نآ  رون  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تیبلها  راونا  ندـیرفآ  زا  سپ  لاعتم  دـنوادخ 

: دیرفآ ار  شتاقولخم  رگید  نیعمجأ ، »

َال َنیِح  َمَدآ  َُقلْخی  ْنَأ  َْلبَق  َنیَـسُْحلا  َنَسَْحلا َو  َهَمِطاَـف َو  ًاـِیلَع َو  َقَلَخ  ِینَقَلَخ َو  َهَّللا  َّنِإ  َلاَـق : ِِهلآ  ِهیَلَع َو  ُهَّللا  یَّلَـص  ِیبَّنلا  ِنَع  ٍسَنَأ  ْنَع 
.ٌراَن َال  ٌرَمَق َو  َال  ٌسْمَش َو  َال  ٌرُون َو  َال  ٌهَْملُظ َو  َال  ٌهیِحْدَم َو  ٌضْرَأ  َال  ٌهِیْنبَم َو  ٌءاَمَس 

!؟ ِهَّللا َلوُسَر  ای  ْمکِْقلَخ  ُءَْدب  َناک  َفیکَف  ُساَّبَْعلا : َلاَقَف 

ِحوُّرلِاب َروُّنلا  َطَلَخ  َُّمث  ًاـحوُر  اَْـهنِم  َقَلَخَف  يَرْخُأ  ٍهَِملِکب  َمَّلکَت  َُّمث  ًارُون  اَْـهنِم  َقَلَخَف  ٍهَِملِکب  َمَّلکَت  اَـنَُقلْخی  ْنَأ  ُهَّللا  َداَرَأ  اََّمل  ِّمَع ! اـی  َلاَـقَف :
.َسیِدْقَت َال  َنیِح  ُهُسِّدَُقن  َحِیبْسَت َو  َال  َنیِح  ُهُحِّبَُسن  اَّنکَف  َنیَسُْحلا ، َنَسَْحلا َو  َهَمِطاَف َو  ًاِیلَع َو  َقَلَخ  ِینَقَلَخَف َو 

.ِشْرَْعلا َنِم  ُلَْضفَأ  يِرُون  ِهَّللا َو  ِرُون  ْنِم  يِرُون  يِرُون َو  ْنِم  ُشْرَْعلاَف  َشْرَْعلا  ُْهنِم  َقَلَخَف  يِرُون  َقَتَف  ُهَْقلَخ  َئِْشنی  ْنَأ  َیلاَعَت  ُهَّللا  َداَرَأ  اَّمَلَف 

.ِهِکئاَلَْملا َنِم  ُلَْضفَأ  ِیلَع  ِهَّللا َو  ِرُون  ْنِم  ِیلَع  ُرُون  ِیلَع َو  ِرُون  ْنِم  ُهِکئاَلَْملاَف  َهِکئاَلَْملا  ُْهنِم  َقَلَخَف  ِیلَع  یِخَأ  َرُون  َقَتَف  َُّمث 

ِیتَْنبا ِهَّللا َو  ِرُون  ْنِم  َهَمِطاَف  ِیتَْنبا  ُرُون  َهَمِطاَف َو  ِیتَْنبا  ِرُون  ْنِم  ُضْرَأـْلا  ُتاَواَـمَّسلاَف َو  َضْرَأـْلا  ِتاَواَـمَّسلا َو  ُْهنِم  َقَلَخَف  ِیتَْنبا  َرُون  َقَتَف  َُّمث 
.ِضْرَْألا ِتاَواَمَّسلا َو  َنِم  ُلَْضفَأ  ُهَمِطاَف 

ُنَـسَْحلا ِهَّللا َو  ِرُون  ْنِم  ِنَسَْحلا  ُرُون  ِنَسَْحلا َو  يَِدلَو  ِرُون  ْنِم  ُرَمَْقلا  ُسْمَّشلاَف َو  َرَمَْقلا  َسْمَّشلا َو  ُْهنِم  َقَلَخ  ِنَسَْحلا َو  يِدـَلَو  َرُون  َقَتَف  َُّمث 
.ِرَمَْقلا ِسْمَّشلا َو  َنِم  ُلَْضفَأ 

ْنِم ِنیَـسُْحلا  يَِدلَو  ُرُون  ِنیَـسُْحلا َو  يِدـَلَو  ِرُون  ْنِم  ُنیِْعلا  ُروُْحلا  ُهَّنَْجلاَف َو  َنیِْعلا  َروُْحلا  َهَّنَْجلا َو  ُْهنِم  َقَلَخَف  ِنیَـسُْحلا  يِدـَلَو  َرُون  َقَتَف  َُّمث 
بقانم یف  راونألا  حابصم  زا  لقن  هب  ص 19  ج 54 ، راونألاراحب ،  … } ِنیِْعلا ِروُْحلا  ِهَّنَْجلا َو  ِرُون  ْنِم  ُلَْضفَأ  ُنیَـسُْحلا  يَِدلَو  ِهَّللا َو  ِرُون 

هک تسا  صخشم  باتک  نتم  زا  دیامرف : یم  وا  هرابرد ي  هللا » همحر   » یسلجم همالع  هک  دمحم ، نب  مشاه  خیـش  فیلأت  راربألا  مامإ 
رگید ص 20 و 40 .) ج 1 ، راونألا ، راحب   ) دـنک یم  تیاور  هماع  هصاـخ و  هربتعم ي  لوصا  زا  تسا و  ناـگرزب  الـضف و  زا  شفلؤم 

.{ ص 143 تایآلا ، لیوأت  یسربط ، نانجلا  ضایر  باتک  زا  زا  لقن  هب  ص 16  ج 25 ، راونألا ، راحب  تیاور : نیا  دانسا 

زا شیپ  ار  نیـسح  نسح و  همطاـف و  یلع و  نم و  ادـخ  اـنامه  دـندومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  دـیوگ : کـلام  نب  سنا 
.دوب شتآ  هن  هام و  هن  دیشروخ و  هن  رون ، هن  یکیرات و  هن  هدرتسگ ، نیمز  هن  هتشارفا و  نامسآ  هن  هک  ینامز  .دیرفآ  مدآ  شنیرفآ 

!؟ ادخ هداتسرف ي  يا  دوب  هنوگچ  امش  شنیرفآ  يادتبا  دیسرپ : ربمایپ ) يومع   ) سابع

يرگید هملک ي  هب  سپـس  دـیرفآ ، يرون  نآ  زا  هک  درک  ملکت  يا  هملک  هب  دـنیرفایب  ار  اـم  تساوخ  ادـخ  یتقو  ومع ! يا  دـندومرف :
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.دیرفآ ار  مالـسلا  مهیلع  نیـسح  نسح و  همطاف و  یلع و  نم و  تخیمآ و  حور  اب  ار  رون  هاگنآ  .دیرفآ  یحور  نآ  زا  هک  درک  ملکت 
.دوبن یسیدقت  هک  ینامز  میدرک  یم  سیدقت  دوبن و  يرگید  حیبست  چیه  هک  یتقو  میدومن  یم  حیبست  ار  وا  ام  سپ 

رون تسا و  نم  رون  زا  شرع  سپ  دیرفآ ، ار  شرع  نآ  زا  تفاکـش و  ارم  رون  دنیرفایب  ار  شقلخ  تساوخ  یلاعت  يادـخ  هک  یماگنه 
.تسا شرع  زا  رترب  نم  رون  تسادخ و  رون  زا  نم 

تسادخ رون  زا  یلع  رون  دنتسه و  رون  زا  ناگتشرف  سپ  دیرفآ ، نآ  زا  ار  ناگتشرف  تفاکش و  ار  مالسلا  هیلع  یلع  مردارب  رون  سپس 
.تسا ناگتشرف  زا  رترب  یلع  و 

همطاف مرتخد  رون  زا  نیمز  اهنامـسآ و  سپ  دـیرفآ ، نآ  زا  ار  نیمز  اهنامـسآ و  تفاکـش و  ار  مالـسلا  اهیلع  همطاف  مرتخد  رون  هاگنآ 
.تسا نیمز  اهنامسآ و  زا  رترب  همطاف  مرتخد  تسادخ و  رون  زا  همطاف  مرتخد  رون  تسا و 

تسا و نسح  مرسپ  رون  زا  هام  دیشروخ و  سپ  دیرفآ ، ار  هام  دیـشروخ و  نآ  زا  تفاکـش و  ار  مالـسلا  هیلع  نسح  مرـسپ  رون  سپس 
.تسا رترب  هام  دیشروخ و  زا  نسح  تسادخ و  رون  زا  نسح  رون 

مدنزرف رون  زا  نیعلا  روح  تشهب و  سپ  دیرفآ ، ار  نیعلا  روح  تشهب و  نآ  زا  تفاکـش و  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  مدنزرف  رون  هاگنآ 
.تسا رترب  نیعلا  روح  تشهب و  زا  نیسح  مدنزرف  تسادخ و  رون  زا  نیسح  مدنزرف  رون  تسا و  نیسح 

َنِم ُّلَجَأ  ِهَّللا  اَنَأ َو  َضْرَْألا َو  ِتاَواَمَّسلا َو  ُْهنِم  َقَلَخَف  يِرُون  َقَتَفَف  َلاَـق … : ُهَّنَأ  ِِهلآ  ِهیَلَع َو  ُهَّللا  یَّلَـص  ِیبَّنلا  ِنَع  ٍدوُعْـسَم  ِْنبا  ْنَع  يِوُر  َو 
ِشْرَْعلا َنِم  ُلَْضفَأ  ٍِبلاَط  ِیبَأ  ُْنب  ِیلَع  یِـسْرْکلا َو  َشْرَْعلا َو  ُْهنِم  َقَلَخَف  ُماَلَّسلا  ِهیَلَع  ٍِبلاَط  ِیبَأ  ِْنب  ِیلَع  َرُون  َقَتَف  ِضْرَْألا َو  ِتاَواَمَّسلا َو 

ُماَلَّسلا ِهیَلَع  ِنیَـسُْحلا  َرُون  َقَتَف  ِمَلَْقلا َو  ِحْوَّللا َو  َنِم  ُلَْضفَأ  ُنَسَْحلا  َمَلَْقلا َو  َحْوَّللا َو  ُْهنِم  َقَلَخَف  ُماَلَّسلا  ِهیَلَع  ِنَسَْحلا  َرُون  َقَتَف  یِـسْرْکلا َو  َو 
( ، یمق لیئربج  نب  ناذاش  فیلأت   ) لئاضفلا  … } ِنیِْعلا ِروُْحلا  ِناَنِْجلا َو  َنِم  ُّلَـجَأ  ِهَّللا  ُنیَـسُْحلا َو  َنیِْعلا َو  َروُْحلا  َناَـنِْجلا َو  ُْهنِم  َقَلَخَف 

.{ ص 250 ج 20 ، قحلا ، قاقحا  ص 765 و  میظنلا ، ردلا  ص 112 ، هضورلا ، ص 129 ،

زا ار  نیمز  اهنامسآ و  تفاکش و  ارم  رون  ادخ  سپ  دندومرف … : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  هدش  تیاور  دوعـسم  نبا  زا  و 
نآ زا  ار  یسرک  شرع و  تفاکش و  ار  مالسلا  هیلع  بلاطیبأ  نب  یلع  رون  مرتالاو و  نیمز  اهنامسآ و  زا  مسق  ادخ  هب  نم  دیرفآ و  نآ 

نسح دیرفآ و  ار  ملق  حول و  نآ  زا  تفاکش و  ار  نسح  رون  تسا و  رترب  یسرک  شرع و  زا  مالـسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  اذل  دیرفآ 
زا نیسح ، دنگوس  ادخ  هب  دیرفآ و  ار  نایروح  اه و  تشهب  نآ  زا  تفاکـش و  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  رون  تسا و  رترب  ملق  حول و  زا 

.تسا رترب  نیعلا  روح  اه و  تشهب 

زا ینخـس  زونه  مود  تیاور  رد  اـما  هدـش  هتفگ  نخـس  زین  مالـسلا  اـهیلع  ارهز  ترـضح  رون  ندوـب  تقلخ  لـصا  زا  لوا ، تیاور  رد 
: دراد همادا  زونه  تیاور  ود  ره  اما  هدشن ، هتفگ  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح 

« مالسلا اهیلع   » ارهز ترضح  رون  ششخرد 
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رون زا  ار  ناـیروح  تشهب و  هاـم و  دیـشروخ و  نیمز و  اهنامـسآ و  ملق و  حول و  ناگتـشرف و  شرع و  لاـعتم  دـنوادخ  هکنآ  زا  سپ 
: داد خر  ملاع  رد  یقافتا  ناهگان  دیرفآ  مالسلا  مهیلع  تیبلها 

: … َلاَق ُهَّنَأ  ِِهلآ  ِهیَلَع َو  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ْنَع  ِکلاَم  ِْنب  ِسَنَأ  ْنَع 

.ِرَصَْبلا ِِبئاَحَس  ِیف  اَهَلَسْرَأَف  ِهَرْدُْقلِاب  َهَْملُّظلا  َقَلَخ  َهَّللا  َّنِإ  َُّمث 

.اَِنب َلََزن  اَم  َْتفَشک  اَّلِإ  ْمِِهتَمْرُِحبَف  ًاءوُس  اَنیَأَر  اَم  َحاَبْشَْألا  ِهِذَه  اَْنفَرَع  ْذُم  اَنَّبَر  ٌسوُُّدق  ٌحوُّبُس  ُهِکئاَلَْملا : َِتلاَقَف 

.ِشْرَْعلا ِقِداَرُس  یَلَع  اَهَقَّلَع  ِهَمْحَّرلا َو  َلیِداَنَق  َیلاَعَت  ُهَّللا  َقَلَخ  ِکلاَنُهَف 

؟ ُراَْونَْألا ِهِذَه  ُهَلیِضَْفلا َو  ِهِذَه  ْنَِمل  اَنََهلِإ  َْتلاَقَف :

ُهَجْوَز یِیبَن َو  ُهَْنبا  یِه  ْتَرَهَظ َو  اَهِرُوِنب  َنیِـضَرَْألا  ِتاَواَمَّسلا َو  َّنَِأل  َءاَرْهَّزلا  ِیتَمَأ  ْتیِّمُـس  ِکلَِذلَف  ِءاَرْهَّزلا ، َهَمِطاَف  ِیتَمَأ  ُرُون  اَذَه  َلاَقَف :
.یِْقلَخ یَلَع  ِیتَّجُح  ییِصَو َو 

ص ج 25 ، راونألا ، راحب   } .ِهَمایِْقلا ِمْوی  َیلِإ  اَِهتَعیِش  ِهَأْرَْملا َو  ِهِذَِهل  ْمکِسیِدْقَت  ْمکِحِیبْسَت َو  َباََوث  ُْتلَعَج  ْدَق  یِّنَأ  ِیتِکئاَلَم  ای  ْمکُدِهْـشُأ 
.{ ص 144 تایألا ، لیوأت  یسربط و  نانجلا  ضایر  زا  لقن  هب   17

: …. دندومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دیوگ : کلام  نب  سنا 

.دناشفا اهمشچ  هدرپ ي  رب  ار  نآ  دیرفآ و  ار  یکیرات  شتردق  اب  دنوادخ  سپس 

، میا هدیدن  يدب  زیچ  میا  هتخانش  ار  مالسلا ) مهیلع  تیبلها  راونا   ) حابشا نیا  یتقو  زا  اراگدرورپ ! ٌسوُُّدق » ٌحوُّبُـس  : » دنتفگ ناگتـشرف 
.يزاس فرطرب  ام  زا  ار  يراتفرگ  نیا  هک  میهد  یم  تمسق  ناشیا  مارتحا  هب  سپ 

.تخیوآ شرع  هدرپارس ي  رب  دیرفآ و  ار  تمحر  ياه  لیدنق  دنوادخ  ماگنه  نیا  رد 

؟ تسیک زا  اهرون  تلیضف و  نیا  ایادخ  دنتفگ : ناگتشرف 

رتـخد وا  دـش ، رادـیدپ  وا  رون  هب  نیمز  اهنامـسآ و  هک  دـش  هدـیمان  ارهز  تهج  نیمه  هب  .تسارهز  همطاـف ي  مزینک  رون  نیا  دومرف :
ات امش  سیدقت  حیبست و  باوث  هک  مناگتشرف ، يا  مریگ  یم  هاوگ  ار  امش  .تسا  مناگدیرفآ  رب  نم  تجح  میـصو و  رـسمه  مربمایپ و 

.مداد رارق  شنایعیش  وناب و  نیا  يارب  ار  تمایق  زور 

رارق مدرم  رب  هغلاب  تجح  ارت  ادخ  یلع  ای  تفگ : هدیـسوب  ار  بلاط  یبا  نب  یلع  یناشیپ  درک و  تکرح  ياج  زا  سابع  عقوم  نیا  رد 
.تمایق زور  ات  هداد 

ْنَأ َیلاَعَت  ِهَّللا  َیلِإ  ُهِکئاَلَْملا  ِتکَـشَف  ُبِراَغَْملا  ُقِراَشَْملا َو  ِتَمَلْظَأ  َُّمث  َلاَـق … : ُهَّنَأ  ِِهلآ  ِهیَلَع َو  ُهَّللا  یَّلَـص  ِیبَّنلا  ِنَع  ٍدوُعْـسَم  ِْنبا  ْنَع  َو 
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َروُّنلا َفاَضَأَف  ًارُون  ِحوُّرلا  ْکِلت  ْنِم  َقَلَخَف  ٍهَِملِکب  َمَّلکَت  َُّمث  ًاحوُر  اَْهنِم  َقَلَخَف  ٍهَِملِکب  ُُهلاَلَج  َّلَـج  ُهَّللا  َمَّلکَتَف  َهَْملُّظلا  کـِْلت  ْمُْهنَع  َفِشکی 
ْتَرَهَز اَهَرُون  َّنَِأل  َءاَرْهَّزلا  ِتیِّمُـس  ِکلَذـِل  ُءاَرْهَّزلا َو  ُهَمِطاَف  یِهَف  ُبِراَغَْملا  ُقِراَشَْملا َو  ِتَرَهَزَف  ِشْرَْعلا  َماَمَأ  اَهَماَقَأ  ِحوُّرلا َو  کـِْلت  َیلِإ 

ج قحلا ، قاقحا  ص 765 و  میظنلا ، ردلا  ص 112 ، هضورلا ، ص 129 ، یمق ، ) لیئربج  نب  ناذاش  فیلأت   ) لئاضفلا  } .ُتاَواَـمَّسلا ِِهب 
.{ ص 250 ، 20

هب ناگتـشرف  تفرگ ، ارف  یکیرات  ار  ملاع  برغ  قرـش و  سپـس  دـندومرف … : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  دـیوگ : دوعـسم  نبا 
دیرفآ و یحور  نآ  زا  هک  درک  ملکت  يا  هملک  هب  ادخ  سپ  .دزاس  فرطرب  ناشیا  زا  ار  یکیرات  نآ  ات  دندرک  تیاکش  یلاعت  يادخ 

سپ .تشاد  اپرب  شرع  يوربور  ار  نآ  درک و  هفاضا  حور  هب  ار  رون  هاگنآ  .دـیرفآ  يرون  حور ، نآ  زا  درک و  ملکت  يا  هملک  هب  زاـب 
نـشور شرون  هب  اهنامـسآ  هک  دش  هدیمان  ارهز  رطاخ  نیمه  هب  دوب و  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف ي  وا  درک و  نشور  ار  برغ  قرش و 

.دش

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  بلص  هب  مالسلا » اهیلع   » ارهز ترضح  رون  لاقتنا 

.ُءاَمَّسلا ُضْرَْألا َو  َقَلُْخت  ْنَأ  َْلبَق  ُماَلَّسلا  ِهیَلَع  َهَمِطاَف  ُرُون  َِقلُخ  ِِهلآ  ِهیَلَع َو  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاَق 

؟ ًهیِْسنِإ یِه  ْتَسیَلَف  ِهَّللا  ِیبَن  ای  ِساَّنلا : ُضَْعب  َلاَقَف 

.ٌهیِْسنِإ ُءاَرْوَح  ُهَمِطاَف  َلاَقَف :

؟ ٌهیِْسنِإ ُءاَرْوَح  یِه  َفیک  ِهَّللا َو  ِیبَن  ای  َلاَق :

.َمَدآ یَلَع  ْتَضِرُع  َمَدآ  َّلَج  َّزَع َو  ُهَّللا  َقَلَخ  اَّمَلَف  ُحاَوْرَْألا  َِتناک  ْذِإ  َمَدآ  َُقلْخی  ْنَأ  َْلبَق  ِهِرُون  ْنِم  َّلَج  َّزَع َو  ُهَّللا  اَهَقَلَخ  َلاَق :

؟ ُهَمِطاَف َْتناک  َنیَأ  ِهَّللا َو  ِیبَن  ای  َلِیق :

.ِشْرَْعلا ِقاَس  َتْحَت  ٍهَّقُح  ِیف  َْتناک  َلاَق :

؟ اَهُماَعَط َناک  اَمَف  ِهَّللا  ِیبَن  ای  اُولاَق :

، ِیْبلُـص ْنِم  اَهَجِرْخی  ْنَأ  َّلَج  َّزَع َو  ُهَّللا  َّبَحَأ  ِِهْبلُـص  ْنِم  ِینَجَرْخَأ  َمَدآ َو  َّلَج  َّزَع َو  ُهَّللا  َقَلَخ  اَّمَلَف  ُدـیِمْحَّتلا ، ُلِیلْهَّتلا َو  ُحـِیبْسَّتلا َو  َلاَق :
! ُدَّمَُحم ای  ُُهتاکََرب ، ِهَّللا َو  ُهَمْحَر  کیَلَع َو  ُماَلَّسلا  ِیل : َلاَقَف  ُلِیئَْربَج  اَِهب  ِیناَتَأ  ِهَّنَْجلا َو  ِیف  ًهَحاَُّفت  اَهَلَعَج 

.ُلِیئَْربَج ِیبِیبَح  ُهَّللا ، ُهَمْحَر  ُماَلَّسلا َو  کیَلَع  َو  ُْتُلق :

.َماَلَّسلا ُکئِْرقی  کَّبَر  َّنِإ  ُدَّمَُحم ! ای  َلاَقَف :

.ُماَلَّسلا ُدوُعی  ِهَیلِإ  ُماَلَّسلا َو  ُْهنِم  ُْتُلق :
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.ِهَّنَْجلا َنِم  کَیلِإ  َّلَج  َّزَع َو  ُهَّللا  اَهاَدْهَأ  ٌهَحاَُّفت  ِهِذَه  َّنِإ  ُدَّمَُحم ! ای  َلاَق :

.يِرْدَص َیلِإ  اَُهتْمَمَض  اَُهتْذَخَأَف َو 

.اَْهلک ُُهلاَلَج : َّلَج  ُهَّللا  ُلوُقی  ُدَّمَُحم ! ای  َلاَق :

.ُْهنِم ُتْعِزَفَف  ًاعِطاَس  ًارُون  ُتیَأَرَف  اَُهتْقَلَفَف 

.ُهَمِطاَف ِضْرَْألا  ِیف  یِه  ِءاَمَّسلا َو  ِیف  ُهَروُْصنَْملا  َروُّنلا  ِکلَذ  َّنِإَف  ْفَخَت ، َال  اَْهلک َو  ُلکْأَت ، َال  َکل  اَم  ُدَّمَُحم ! ای  َلاَقَف :

؟ َهَمِطاَف ِضْرَْألا  ِیف  َهَروُْصنَْملا َو  ِءاَمَّسلا  ِیف  ْتیِّمُس  َِمل  َو  ُلِیئَْربَج ! ِیبِیبَح  ُْتُلق :

: ِهَّللا ُلْوَق  ِکلَذ  ُهَروُْصنَْملا َو  ِءاَمَّسلا  ِیف  یِه  اَهِّبُح َو  ْنَع  اَهُؤاَدْعَأ  َمُِطف  ِراَّنلا َو  َنِم  اَهَتَعیِش  ْتَمَطَف  اَهَّنَِأل  َهَمِطاَف  ِضْرَْألا  ِیف  ْتیِّمُـس  َلاَق :
.{ ص 396 رابخألا ، یناعم   } .اَهیِّبِحُِمل َهَمِطاَف  َرْصَن  ِینْعی  ُءاشی » ْنَم  ُرُْصنی  ِهَّللا  ِرْصَِنب  َنُونِمْؤُْملا *  ُحَْرفی  ٍِذئَمْوی  : » َّلَج َّزَع َو 

.دش هدیرفآ  اهنامسآ  نیمز و  شنیرفآ  زا  شیپ  همطاف  رون  دندومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

؟ تسین رشب  سنج  زا  همطاف  نیا  رب  انب  ادخ  ربمایپ  يا  تفگ : مدرم  زا  یکی 

.تسا هیسنا  هیروح ي  همطاف  دندومرف :

؟ دشاب هیسنا  هیروح ي  هک  دوش  یم  هنوگچ  ادخ ! ربمایپ  يا  تفگ :

مدآ هک  نیمه  دنا و  هدوب  حاورا  هک  ماگنه  نآ  رد  دنیرفایب ، ار  مدآ  ترـضح  هکنآ  زا  شیپ  دیرفآ  دوخ  رون  زا  ار  وا  ادـخ  دـندومرف :
.دش هئارا  مدآ  رب  دیرفآ  ار 

؟ دوب اجک  ماگنه  نآ  رد  همطاف  ادخ ! ربمایپ  يا  دش : هتفگ 

.تشاد ياج  شرع  قاس  ریز  رد  یفرظ  رد  دندومرف :

؟ دوب هچ  يو  ياذغ  ادخ ! ربمایپ  يا  دنتفگ :

تـسود دروآ ، نوریب  وا  بلـص  زا  ارم  دیرفآ و  ار  مدآ  لجوزع  يادخ  هک  یتقو  ادخ ، دمح  و  هللا ) الا  هلا  ال   ) لیلهت حیبست و  دومرف :
ار بیس  نآ  لیئربج  دروآ و  رد  بیس  کی  تروص  هب  تشهب  رد  ار  وا  اذل  دروآ ، نوریب  نم  بلص  زا  ار  مالـسلا  اهیلع  همطاف  تشاد 

! داب وت  رب  ادخ  تاکرب  تمحر و  دورد و  دمحم ! يا  تفگ : نم  هب  دروآ و  نم  دزن 

! داب وت  رب  ادخ  تمحر  دورد و  لیئربج ! نم  تسود  يا  متفگ :
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.دناسر یم  مالس  ار  وت  تراگدرورپ  دمحم ! يا  تفگ : لیئربج  هاگنآ 

.ددرگ یم  زاب  وا  يوس  هب  تسادخ و  بناج  زا  مالس  متفگ :

.هداد هیده  وت  هب  تشهب  زا  لجوزع  يادخ  هک  تسا  یبیس  نیا  دمحم ، يا  تفگ :

.مدنابسچ دوخ  هنیس  هب  متفرگ و  ار  نآ 

.روخب ار  بیس  نیا  دیامرف : یم  دنوادخ  دمحم ! يا  تفگ : لیئربج 

.مدیسرت نآ  زا  هک  دیبات  نآ  زا  يرون  متفاکش ، ار  بیس 

نیمز رد  و  هروصنم »  » نامـسآ رد  هک  تسا  یئوناـب  رون  نآ  اریز  سرتـن ! روخب و  ار  نآ  يروخ ؟ یمن  ار  نآ  ارچ  دـمحم ! يا  تفگ :
.دشاب یم  همطاف » »

؟ هدش هدیمان  همطاف »  » نیمز رد  و  هروصنم »  » نامسآ رد  ارچ  لیئربج ! نم  تسود  يا  متفگ :

رد دنرود و  هب  يو  تبحم  زا  شنانمـشد  دشخب و  یم  یئاهر  شتآ  زا  ار  دوخ  نایعیـش  وا  اریز  هدـش  هدـیمان  همطاف  نیمز  رد  تفگ :
- دنک یم  يرای  دـهاوخب  ار  سک  ره  هک  ادـخ –  يرای  زا  نانمؤم  هک  تسا  زور  نآ  رد  و  : » هدومرف ادـخ  هک  تسا  هروصنم  نامـسآ 

.دشاب یم  شناتسود  هب  تبسن  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  يرای  يرای ، نیا  زا  روظنم  دندرگ ، » یم  داش 

« اهیلع هللا  مالس   » ارهز مان 

؟ َءاَرْهَز ُءاَرْهَّزلا  ُهَمِطاَف  ْتیِّمُس  َِمل  َُهل : ُْتُلق  َلاَق : ُماَلَّسلا  ِهیَلَع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍِرباَج  ْنَع 

ِتَّرَخ ِهِکئاَلَْملا َو  ُراَْصبَأ  ْتیِـشَغ  اَهِرُوِنب َو  ُضْرَْألا  ُتاَواَمَّسلا َو  ِتَءاَضَأ  ْتَقَرْـشَأ  اَّمَلَف  ِِهتَمَظَع  ِرُون  ْنِم  اَهَقَلَخ  َّلَج  َّزَع َو  َهَّللا  َّنَِأل  َلاَـقَف :
ِیتَمَظَع ْنِم  ُُهتْقَلَخ  ِیئاَمَس  ِیف  ُُهْتنکْسَأ  يِرُون  ْنِم  ٌرُون  اَذَه  ْمِهَیلِإ  ُهَّللا  یَحْوَأَف  ِروُّنلا  اَذَِهل  اَم  اَنَدیَس  اَنََهلِإ َو  اُولاَق : َنیِدِجاَس َو  ِهَِّلل  ُهِکئاَلَْملا 

یِّقَح َو َیلِإ  َنوُدـْهی  يِْرمَأـِب  َنوـُموُقی  ًهَِّمئَأ  ِروُّنلا  کـِلَذ  ْنِم  ُجِرْخُأ  ِءاـِیْبنَْألا َو  ِعـیِمَج  یَلَع  ُُهلِّضَفُأ  ِیئاـِیْبنَأ  ْنِم  ِیبـَن  ِْبلُـص  ْنِم  ُهُجِرْخُأ 
.{ ص 180 ج 1 ، عیارشلا ، للع   } .ییْحَو ِءاَضِْقنا  َدَْعب  یِضْرَأ  ِیف  ِیئاَفَلُخ  ْمُُهلَعْجَأ 

؟ دش هدیمان  ارهز  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف ي  ارچ  مدیسرپ : مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  دیوگ : رباج 

هدش نشور  شرون  هب  نیمز  اهنامـسآ و  دیـشخرد  رون  نآ  هک  یماگنه  دیرفآ و  شتمظع  رون  زا  ار  وا  لجوزع  يادخ  اریز  دندومرف :
؟ تسیچ رون  نیا  ام ، رورـس  دوبعم و  يا  دندرک : ضرع  هدومن و  هدجـس  ادخ  يارب  ناگتـشرف  تفرگ و  ارف  ار  ناگتـشرف  ناگدـید  و 
زا ار  نآ  مدیرفآ ، شیوخ  تمظع  زا  ار  نآ  ما ، هدرک  شنکاس  منامسآ  رد  هک  تسا  نم  رون  زا  يرون  نیا  دومرف : یحو  اهنآ  هب  ادخ 
یم مایق  نم  رما  هب  هک  ار  یناماما  رون  نیا  زا  میامن و  یم  جراخ  ما  هداد  شیرترب  ناربمایپ  همه ي  رب  هک  مناربماـیپ  زا  يربماـیپ  بلص 
رارق منیمز  يور  رد  دوخ  نانیـشناج  یحو ، عاطقنا  زا  سپ  ار  اهنآ  مروآ و  یم  نوریب  دنیامن  یم  تیاده  نم  قح  هب  ار  مدرم  دـننک و 
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.مهد یم 

؟ َءاَرْهَّزلا ِتیِّمُس  َِمل  ُماَلَّسلا  اَهیَلَع  َهَمِطاَف  ْنَع  ُماَلَّسلا  ِهیَلَع  ِهَّللا  ِْدبَع  َابَأ  ُْتلَأَس  َلاَق : ِهِیبَأ  ْنَع  َهَراَمُع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  ِرَفْعَج  ْنَع 

ص ج 1 ، عیارـشلا ، للع   } .ِضْرَْألا ِلْهَِأل  ِبکاَوْکلا  ُرُون  ُرَهْزَت  اَمک  ِءاَمَّسلا  ِلْهَِأل  اَهُرُون  َرَهَز  اَِهباَرِْحم  ِیف  ْتَماَق  اَذِإ  َْتناـک  اَـهَّنَِأل  َلاَـقَف :
.{ 181

مالـسلا اهیلع  همطاف  ترـضح  ارچ  مدیـسرپ : مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  دیوگ : یم  شردپ  لوق  زا  هرامع  نب  دّـمحم  نب  رفعج 
؟ دش هدیمان  ارهز 

ناگراتس رون  هک  يروط  نامه  دیـشخرد ، یم  نامـسآ  لها  يارب  شرون  داتـسیا  یم  شبارحم  رد  ترـضح  نآ  یتقو  اریز  دندومرف :
.دشخرد یم  نیمز  لها  يارب 

؟ َءاَرْهَز ُماَلَّسلا  اَهیَلَع  ُءاَرْهَّزلا  ِتیِّمُس  َِمل  ِهَّللا ! ِلوُسَر  َْنبا  ای  ُماَلَّسلا : ِهیَلَع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَِأل  ُْتُلق  َلاَق : َِبْلغَت  ِْنب  ِنَابَأ  ْنَع 

؛ ِروُّنلِاب ٍتاَّرَم  َثاََلث  ِراَهَّنلا  ِیف  ُماَلَّسلا  ِهیَلَع  َنِینِمْؤُْملا  ِریِمَِأل  ُرَهْزَت  اَهَّنَِأل  َلاَقَف :

َنُوبَْجعیَف ْمُُهناَطیِح  ُّضْیبَتَف  ِهَنیِدَْملِاب  ْمِِهتاَرُجُح  َیلِإ  ِروُّنلا  ِکلَذ  ُضاَیب  ُلُخْدیَف  ْمِهِشُُرف  ِیف  ُساَّنلا  ِهاَدَْغلا َو  َهاَلَـص  اَهِهْجَو  ُرُون  ُرَهْزی  َناک 
ًهَدِـعاَق اَهَنْوَریَف  اََهلِْزنَم  َنُوتْأیَف  ُماَلَّسلا  اَهیَلَع  َهَمِطاَف  ِلِْزنَم  َیلِإ  ْمُُهلِـسْریَف  اْوَأَر  اَّمَع  ُهَنُولَأْسیَف  ِِهلآ  ِهیَلَع َو  ُهَّللا  یَّلَـص  ِیبَّنلا  َنُوتْأیَف  ِکلَذ  ْنِم 

.ُماَلَّسلا اَهیَلَع  َهَمِطاَف  ِرُون  ْنِم  َناک  ُهْوَأَر  يِذَّلا  َّنَأ  َنوُمَْلعیَف  اَهِهْجَو  ْنِم  اَِهباَرِْحم  ْنِم  ُعَطْسی  ُروُّنلا  یِّلَُصت َو  اَِهباَرِْحم  ِیف 

یَّلَـص ِیبَّنلا  َنُوتْأیَف  ْمُُهناَْولَأ  ْمُُهباِیث َو  ُّرَفْـصَتَف  ِساَّنلا  ِتاَرُجُح  ُهَْرفُّصلا  ُلُخْدَـتَف  ِهَْرفُّصلِاب  اَهُهْجَو  َرَهَز  ِهاَلَّصِلل  ْتَبَّتَرَت  ُراَهَّنلا َو  َفَصَن  اَذِإَف 
.اَهِهْجَو ُرُون  َرَهَز  ْدَق  اَِهباَرِْحم َو  ِیف  ًهَِمئاَق  اَهَنْوَریَف  ُماَلَّسلا  اَهیَلَع  َهَمِطاَف  ِلِْزنَم  َیلِإ  ْمُُهلِسْریَف  اْوَأَر  اَّمَع  ُهَنُولَأْسیَف  ِِهلآ  ِهیَلَع َو  ُهَّللا 

َناکَف َّلَج ، َّزَع َو  ِهَِّلل  ًارکُـش  ًاحَرَف َو  ِهَرْمُْحلِاب  اَهُهْجَو  َقَرْـشَأَف  ُماَلَّسلا  اَهیَلَع  َهَمِطاَـف  ُهْجَو  َّرَمْحا  ُسْمَّشلا  َِتبَرَغ  ِراَـهَّنلا َو  ُرِخآ  َناـک  اَذِإَـف 
، ِکلَذ ْنَع  ُهَنُولَأْسی  ِِهلآ َو  ِهیَلَع َو  ُهَّللا  یَّلَـص  ِیبَّنلا  َنُوتْأی  ِکلَذ َو  ْنِم  َنُوبَْجعیَف  ْمُُهناَطیِح  ُّرَمْحَت  ِمْوَْقلا َو  ِتاَرُجُح  اَهِهْجَو  ُهَرْمُح  ُلُخْدی 

َناک اْوَأَر  يِذَّلا  َّنَأ  َنوُمَْلعیَف  ِهَرْمُْحلِاب  ُرَهْزی  اَهِهْجَو  ُرُون  ُهُدِّجَُمت َو  َهَّللا َو  ُحِّبَُـست  ًهَِسلاَج  اَهَنْوَریَف  ُماَلَّسلا  اَهیَلَع  َهَمِطاَـف  ِلِْزنَم  َیلِإ  ْمُُهلِـسْریَف 
ِمْوی َیلِإ  اَنِهوُجُو  ِیف  ُبَّلَقَتی  َوُهَف  ُماَلَّسلا  ِهیَلَع  ُنیَـسُْحلا  َدـِلُو  یَّتَح  اَهِهْجَو  ِیف  ُروُّنلا  کـِلَذ  ْلَزی  ْمَلَف  .ُماَـلَّسلا  اَـهیَلَع  َهَمِطاَـف  ِهْجَو  ِرُون  ْنِم 

.{ ص 180 ج 1 ، عیارشلا ، للع   } .ٍماَمِإ َدَْعب  ٍماَمِإ  ِتیَْبلا  َلْهَأ  اَّنِم  ِهَِّمئَْألا  ِیف  ِهَمایِْقلا 

ارهز مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  ارچ  ادـخ ! لوسر  دـنزرف  يا  مدیـسرپ : مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  دـیوگ : یم  بلغت  نب  نابا 
؟ دش هدیمان 

: دیشخرد یم  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  يارب  هبترم  هس  زور  رد  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  رون  اریز  دندومرف :

اهنآ ياهقاتا  هب  رون  نآ  يدیفـس  دیـشخرد و  یم  ترـضح  نآ  تروص  رون  دندوب  ناشرتسب  شارف و  رد  مدرم  هک  حبـص  زامن  ماگنه 
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هیلع و هللا  یلص  ربمایپ  تمدخ  دندرک و  یم  بجعت  رما  نیا  زا  اهنآ  دش ، یم  نشور  دیفس  رون  هب  ناشیاهراوید  دیبات و  یم  هنیدم  رد 
همطاف لزنم  هب  ار  اهنآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  .دندیـسرپ  یم  ترـضح  نآ  زا  دـندوب  هدـید  هچنآ  هراـبرد ي  دندیـسر و  یم  هلآ 

زا شبارحم ، زا  رون  دناوخ و  یم  زامن  هتـسشن و  بارحم  رد  هک  دـندید  یم  ار  شترـضح  هتفر  اجنآ  اهنآ  داتـسرف ، یم  مالـسلا  اهیلع 
.هدوب مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  رون  زا  دندوب  هدید  هک  يرون  دندیمهف  یم  تسا ، عطاس  وناب  نآ  تروص 

ترـضح نآ  تروص  زا  گنر  درز  يرون  دندش  یم  رهظ  زامن  لوغـشم  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  دیـسر و  یم  همین  هب  زور  یتقو 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تمدخ  زاب  دیدرگ ، یم  درز  ناشگنر  اهـسابل و  دیبات و  یم  مدرم  ياهقاتا  رد  رون  يدرز  دیـشخرد و  یم 
یم مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  لزنم  هب  ار  ناـشیا  ربماـیپ  دندیـسرپ ، یم  دـندوب  هدـید  هچنآ  هب  عجار  باـنج  نآ  زا  دـندمآ و  یم 

.دراد ششخرد  شتروص  رون  هداتسیا و  شبارحم  رد  ترضح  نآ  دندید  یم  دنتفر  یم  اجنآ  یتقو  داتسرف ،

اب شتروص  سپ  دییارگ  یم  یخرس  هب  ترضح  نآ  تروص  رون  درک  یم  بورغ  دیشروخ  دیـسر و  یم  رخآ  هب  زور  هک  یماگنه  و 
یخرس دوب ، لجوزع  يادخ  لباقم  رد  ترضح  نآ  يرازگرکش  هناشن  ناشیا و  یلاحـشوخ  رگناشن  هک  دیـشخرد  یم  یخرـس  گنر 

هللا یلـص  ربمایپ  رـضحم  هدمآ و  تفگـش  هب  ناشیا  درک ، یم  خرـس  ار  ناشیاهراوید  دـش و  یم  مدرم  لزانم  لخاد  ترـضح  نآ  رون 
یم مالـسلا  اهیلع  ءارهز  ترـضح  لزنم  هب  ار  ناـشیا  ربماـیپ  دـندرک ، یم  لاؤس  ترـضح  نآ  زا  ار  نآ  ّرـس  دـندمآ و  یم  هلآ  هیلع و 

اب شتروص  رون  دیامن و  یم  دیجمت  حیبست و  ار  ادخ  هتـسشن و  ترـضح  نآ  هک  دندید  یم  دنتفر و  یم  مناخ  لزنم  هب  اهنآ  داتـسرف ،
نیا هتـسویپ  يرآ  دشاب ، یم  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  تروص  رون  زا  دندوب  هدید  هک  يرون  دندیمهف  یم  اهنآ  دـشخرد ، یم  زمرق  یگنر 

ام ياه  تروص  رد  رون  نیا  سپ  نآ  زا  دندش  ّدلوتم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  هک  یتقو  ات  دوب  ترـضح  نآ  تروص  رد  رون 
.تمایق زور  ات  ددرگ  یم  رهاظ  يدعب  ماما  تروص  رد  دور  یم  ایند  زا  هک  یماما  ره  دش و  رادیدپ  هّمئا 

« اهیلع هللا  مالس   » ارهز ترضح  رداچ  رون 

اَهَلَخْدَأَف ِفوُّصلا ، َنِم  َْتناک  ًانْهَر َو  َهَمِطاَف  َهَءاَُلم  ِهَیلِإ  َعَفَدَـف  ًائیَـش  ُهَنَهْرَتْساَـف  يِدوُهی ، ْنِم  ًاریِعَـش  َضَْرقَتْـسا  ُماَـلَّسلا  ِهیَلَع  ًاـِیلَع  َّنَأ  يِوُر 
.ٍتَیب ِیف  اَهَعَضَو  ِهِراَد َو  َیلِإ  يِدوُهْیلا 

ُْهتَرَبْخَأ اَهِجْوَز َو  َیلِإ  ْتَفَرَْـصناَف  ُتیَْبلا ، ِِهب  َءاَضَأ  ًاـعِطاَس  ًارُون  ْتَأَرَف  ٍلُغُِـشل ، ُهَءاَـلُْملا  ِهِیف  يِذَّلا  َتیَْبلا  ُُهتَجْوَز  ْتَلَخَد  ُهَلیَّللا  َِتناـک  اَّمَلَف 
، ُماَلَّسلا اَهیَلَع  َهَمِطاَف  َهَءاَُـلم  ْمِِهتَیب  ِیف  َّنَأ  یِـسَن  ْدَـق  کـِلَذ َو  ْنِم  يِدوُهْیلا  اَـهُجْوَز  َبَّجَعَتَف  ًاـمیِظَع ، ًاءْوَض  ِتیَْبلا  کـِلَذ  ِیف  ْتَأَر  اَـهَّنَِأب 

َمَْعنَأَف ِکلَذ  ْنِم  َبَّجَعَتَف  ٍبیِرَق  ْنِم  ُعَْملی  ٍرِینُم  ٍرْدـَب  ْنِم  ُلِعَتْـشی  ُهَّنَأک  اَهُعاَعُـش  ُرِـشَْتنی  ِهَءاَلُْملا  ُءایِـض  اَذِإَف  َتیَْبلا ، َلَخَد  ًاعِرْـسُم َو  َضَهَنَف 
اَِـهئَابِْرقَأ َو َیلِإ  وُدـْعَت  ُُهتَجْوَز  ِِهئاـَبِْرقَأ َو  َیلِإ  وُدـْعی  يِدوُـهْیلا  َجَرَخَف  َهَمِطاَـف  ِهَءاَُـلم  ْنِم  َروُّنلا  کـِلَذ  َّنَأ  َِملَعَف  ِهَءاَـلُْملا  ِعِـضْوَم  ِیف  َرَظَّنلا 

.{ ص 537 ج 2 ، حئارجلا ، جئارخلا و   } .ْمُهُّلک اوُمَلْسَأ  ِکلَذ َو  اْوَأَرَف  ِدوُهْیلا  َنِم  ًارَفَن  َنُوناَمَث  ٌفیَن َو  َعَمْجَتْساَف  اَمُهَراَد  ْمُهَرَضْحَتْسا 

نهر ناونع  هب  ار  يزیچ  لـباقم  رد  يدوهی  درک ، ضرق  يدوهی  کـی  زا  وـج  يرادـقم  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هک  هدـش  تیاور 
يدوهی درپس ، وا  هب  نهر  ناونع  هب  دوب  مشپ  زا  هک  ار  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  رداچ  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  .درک  تساوخرد 

.تشاذگ یقاتا  رد  هدرب و  هناخ  هب  ار  رداچ 
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، هدرک نشور  ار  قاتا  هک  دید  ار  ینابات  رون  دش ، دوب  نآ  رد  رداچ  هک  یقاتا  لخاد  يراک  ماجنا  يارب  يدوهی  نآ  رسمه  ماگنه  بش 
شومارف هک  شیدوهی  رهوش  هدرک ، هدهاشم  قاتا  نآ  رد  یمیظع  رون  هک  داد  ربخ  تفر و  شرهوش  دزن  هدـش و  جراخ  قاطا  زا  اروف 

رداچ ییانـشور  دش ، قاتا  نآ  لخاد  تساخرب و  تعرـس  هب  هدومن و  بجعت  تسا  قاتا  نآ  رد  مالـسلا  اهیلع  همطاف  رداچ  دوب  هدرک 
تفگش هب  يدوهی  .تفرگ  یم  وترپ  دیشخرد  یم  یکیدزن  نامه  رد  هک  يا  هدنـشخرد  هام  زا  ییوگ  هک  درک  یم  ینکفا  وترپ  نانچ 

ربخ ار  شناکیدزن  دـیود و  نوریب  .تسا  مالـسلا  اهیلع  همطاف  رداچ  زا  رون  نآ  هک  تفایرد  درک ، هاگن  رداچ  لـحم  هب  بوخ  دـمآ و 
درگ يدوهی  داتـشه  زا  شیب  دـندرک ، رـضاح  ناش  هناخ  رد  ار  همه  داد و  ربخ  دوخ  ناـکیدزن  هب  دـیود و  نوریب  زین  شرـسمه  درک ،

.دندروآ مالسا  همه  دندید و  ار  هنحص  نآ  دندمآ و 

رون اب  رون  جاودزا 

ِهیَلَع َلَخَد  ْذِإ  ٌِسلاَج  ِِهلآ  ِهیَلَع َو  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ُلوُسَر  اَنَیب  ُلوُقی : ُماَلَّسلا  ِهیَلَع  ٍرَفْعَج  َْنب  یَسُوم  ِنَسَْحلا  َابَأ  ُْتعِمَـس  َلاَق : ٍرَفْعَج  ِْنب  ِیلَع 
َلاَقَف ِهَروُّصلا ! ِهِذَـه  ِْلثِم  ِیف  كَرَأ  َْمل  ُلـِیئَْربَج ، ِیبِیبَح  ِِهلآ : ِهیَلَع َو  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َُهل  َلاَـقَف  .ًاـهْجَو  َنوُرْـشِع  ٌهََعبْرَأ َو  َُهل  کَـلَم 
اَمِهیَلَع ِیلَع  ْنِم  َهَمِطاَف  َلاَق : ْنَم ؟ ْنِم  ْنَم  َلاَق : .ِروُّنلا  َنِم  َروُّنلا  َجِّوَزُأ  ْنَأ  َّلَج  َّزَع َو  ُهَّللا  ِینَثََعب  ٌدوُمْحَم و  اـَنَأ  َلـِیئَْربَِجب ، ُتَْسل  کَـلَْملا :

.{ ص 340 یمزراوخ ، بقانم  كر : و  ص 592 . قودص ، خیش  یلامأ  ص 104 و  رابخألا ، یناعم   } .ُماَلَّسلا

هیلع و هللا  یلص  ادخ  لوسر  يزور  دومرف : یم  هک  مدینش  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  نسحلا  وبا  ترضح  زا  دیوگ : رفعج  نب  یلع 
وا هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  .تشاد  تروـص  راـهچ  تسیب و  هک  دـش  دراو  ناـشیا  رب  يا  هتـشرف  هـک  دـندوب  هتـسشن  هـلآ 

هداتسرف ارم  ادخ  مدومحم ، نم  متـسین ، لیئربج  نم  درک : ضرع  هتـشرف  مدوب ! هدیدن  تروص  نیا  رد  ار  وت  لیئربج ، مبیبح  دندومرف :
.مالسلا امهیلع  یلع  اب  ار  همطاف  درک : ضرع  یسک ؟ هچ  اب  ار  یسک  هچ  دندومرف : .منک  جیوزت  رون  اب  ار  رون  هک 

« اهیلع هللا  مالس   » همطاف دنخبل  رون 

ٌعِطاَس ٌرُون  ِهَّنَْجلا  ِلـْهَِأل  ْذِإ  َنُوبَّذَـعی ، ِراَّنلا  ِیف  ِراَّنلا  ُلـْهَأ  َنوُمَّعَنی َو  ِهَّنَْجلا  ِیف  ِهَّنَْجلا  ُلـْهَأ  اَـمَنَیب  ِِهلآ : ِهیَلَع َو  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاَـق 
.اَنَیلِإ َرَظَنَف  َعَلَِّطا  ِهَّزِْعلا  َّبَر  َّلََعل  ُروُّنلا ؟ اَذَه  اَم  ٍضْعَِبل : ْمُهُضَْعب  ُلوُقیَف 

نیـسحلا لتقم   } .اَهایاَنَث ْنِم  ُروُّنلا  ِکلَذ  َءاَضَأَف  ْتَمَّسَبَتَف ، ُماَلَّسلا  اَهیَلَع  َهَمِطاَـف  َحَزاَـم  ُماَـلَّسلا  ِهیَلَع  ِیلَع  ْنَکل  اـَل و  ُناَوْضِر : ْمَُهل  ُلوُقیَف 
هدـنخ ي رون  زا  تشهب  هک  هدـمآ  هدـش  لـقن  ساـبع  نبا  لوق  زا  هک  یتیاور  رد  ص 113 . ج 1 ، یمزراوخ ، ) فیلأـت   ) مالـسلا هیلع 
ص ج 1 ، نیظعاولا ، هضور  ص 261 و  قودص ، خیش  یلامأ  كر : دش : دهاوخ  نشور  مالسلا  امهیلع  ارهز  ترضح  یلع و  ترضح 

.{ 163

شتآ رد  شتآ  لها  دنوش و  یم  دنمرهب  یتشهب  ياهتمعن  زا  تشهب  رد  تشهب  لها  یتقو  دندومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
تزع راگدرورپ  دیاش  تسیچ ؟ رون  نیا  دنیوگ : یم  رگید  ضعب  هب  یـضعب  دبات ، یم  تشهب  لها  رب  يرون  ناهگان  دنوش  یم  باذع 

! هدرک رظن  ام  رب 
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دومن حازم  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  اب  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هکلب  ریخ ، دیوگ : یم  اهنآ  هب  تشهب ) راددیلک   ) ناوضر سپ 
.تسا مناخ  ياهنادند  زا  رون  نیا  دز ، دنخبل  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  و 

رون ياعد 

هک تسا  ییاعد  نیا  دندومرف : دنداد و  دای  ناملس  هب  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  زین  ار  رون  ياعد  هب  فرعم  ياعد  هک  تسا  بلاج 
.میوگ یم  ار  نآ  ماش  حبص و  ره  نم  هتخومآ و  نم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  مردپ 

.دییامرف میلعت  نم  هب  ار  نآ  مرورس ، تشاد : هضرع  ناملس 

: نک تبظاوم  نآ  رب  يوشن  بت  راچد  ایند  رد  تیگدنز  لوط  رد  هک  یتشاد  تسود  رگا  دندومرف :

يِذَّلا ِهَّللا  ِمِْسب  ِرُومُأـْلا ، ُرِّبَدـُم  َوُه  يِذَّلا  ِهَّللا  ِمِْسب  ٍرُون ، یَلَع  ٌرُون  ِهَّللا  ِمِْسب  ِروُّنلا ، ِرُون  ِهَّللا  ِمِْسب  ِروُّنلا ، ِهَّللا  ِمِْسب  ِمیِحَّرلا  ِنَمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
ٍروُدـْقَم ٍرَدَِـقب  ٍروُْشنَم  ٍّقَر  ِیف  ٍروُطْـسَم  ٍباتک  ِیف  ِروُّطلا  یَلَع  َروُّنلا  َلَْزنَأ  ِروُّنلا َو  َنِم  َروُّنلا  َقَلَخ  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْـمَْحلا  ِروُّنلا ، َنِم  َروُّنلا  َقَلَخ 

ٍدَّمَُحم اَنِدیَس  یَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ٌروکْشَم و  ِءاَّرَّضلا  ِءاَّرَّسلا َو  یَلَع  ٌروُهْـشَم َو  ِرْخَْفلِاب  ٌروکْذَم َو  ِّزِْعلِاب  َوُه  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  ٍرُوبْحَم ، ِیبَن  یَلَع 
.َنیِرِهاَّطلا ِِهلآ  َو 

هب مداد ، دای  دندوب  بت  يرامیب  راچد  هک  هکم  هنیدم و  لها  زا  رفن  رازه  زا  شیب  هب  مسق  ادـخ  هب  متفرگ و  دای  ار  اعد  دـیوگ : ناملس 
.{ ص 7 تاوعدلا ، جهم   } .دنتفای افش  يرامیب  زا  همه  ادخ  نذا 

« هلآ هیلع و  هللا  یلص   » دمحم لآ  رون 

ص ج 5 ، قحلا ، قاقحا  كر : ، } هدـش حرطم  مالـسلا  مهیلع  همئا  همه ي  تینارون  نیقیرف ، عباـنم  رد  يددـعتم  تاـیاور  رد  هچ  رگا 
ص ج 13 ، مالسلا ، ) هیلع  نیسح  ماما  رهطم  رـس  رون   ) ص 336 ج 11 ، مالـسلا ، ) مهیلع  نت  جنپ  رون   ) ص 203 و 260 ج 9 ، ، 248
ص ج 4 ، قحلا ، قاقحا  كر : .رون  زا  مالسلا  مهیلع  تیبلها  نیبحم  نایعیش و  يدنم  هرهب  هرابرد ي  و  مالسلا .) مهیلع  همئا  راونا   ) 59
«: ِِهلآ ِْهیَلَع َو  ُهَّللا  یَّلَص   » ِهَّللا ُلوُسَر  َلاَق   ) ص 525 ص 263 و 304 و ج 18 ، ج 17 ، ، 221 ص 220 ، ج 15 ، ص 441 ، ج 6 ، ، 485
هب هک  یماـما  نآ  مالـسلا ، مهیلع  همئا  ناـیم  رد  اـما  ِِهلآ }.)» ِْهیَلَع َو  ُهَّللا  یَّلَـص   » ٍدَّمَُحم ِلِـآل  ًاـّبُح  ْمکُرَثـکَأ  ِهَماَـیِْقلا  َمْوَی  ًارُون  ْمکُرَثـکَأ 

نیا زا  .دشاب  یم  هجرف » یلاعت  هللا  لجع   » مئاق ترـضح  تفرگ  دهاوخ  ارف  ار  ملاع  همه ي  شتیادـه  رون  شروهظ ، اب  ادـخ  تساوخ 
: تسا هدش  حرطم  تایاور  زا  یخرب  رد  هژیو  روط  هب  ترضح  نآ  تینارون  ور 

يدُْهلِاب َُهلوُسَر  َلَسْرَأ  يِذَّلا  َوُه  : … » َّلَج َّزَع َو  ِهَّللا  ِلْوَق  ْنَع  ُُهْتلَأَس  َلاَق : ُماَلَّسلا  ِهیَلَع  یِضاَْملا  ِنَسَْحلا  ِیبَأ  ْنَع  ِلیَـضُْفلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع 
«. ِّقَْحلا ِنیِد  َو 

.ِّقَْحلا ُنیِد  یِه  ُهیَالَْولا  ِهیِصَِول َو  ِهیَالَْولِاب  َُهلوُسَر  َرَمَأ  يِذَّلا  َوُه  َلاَق :

؟» ِهِّلک ِنیِّدلا  یَلَع  ُهَرِهْظِیل  : » ُْتُلق
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ص ج 1 ، یفاکلا ،  } .ُماَلَّسلا ِهیَلَع  ِِمئاَْـقلا  ِهیاـَلَو  ِهِرُون » ُِّمتُم  ُهَّللا  َو  : » ُهَّللا ُلوُقی  َلاَـق : ِِمئاَْـقلا ، ِماـِیق  َدـْنِع  ِناـیْدَْألا  ِعیِمَج  یَلَع  ُهُرِهْظی  َلاَـق :
.{ 432

هک تسا  یـسک  وا  : … » مدیـسرپ لجوزع  يادخ  شیامرف  نیا  هرابرد ي  مالـسلا  هیلع  مظاک  ترـضح  زا  دـیوگ : لیـضف  نب  دـمحم 
«. داتسرف قح  نید  تیاده و  اب  ار  دوخ  لوسر 

.تسا قح  نید  نامه  تیالو  داد ، نامرف  شیصو  تیالو  هب  ار  شلوسر  هک  تسا  یسک  وا  دندومرف :

؟» دنادرگ زوریپ  تسا  نید  هچ  ره  رب  ار  نآ  ات  : » متفگ

ادخ و  : » دـیامرف یم  ادـخ  دـندومرف : .دـنادرگ  یم  زوریپ  نایدا  همه ي  رب  ار  نآ  مالـسلا  هیلع  مئاق  ترـضح  مایق  نامز  رد  دـندومرف :
.مالسلا هیلع  مئاق  ترضح  تیالو  ینعی  تسا » شیوخ  رون  هدننک ي  لماک 

َلَّوََطل ٌدِحاَو  ٌمْوی  اَّلِإ  اْینُّدـلا  َنِم  َْقبی  َْمل  َْول  ًاِیبَن  ِّقَْحلِاب  ِینَثََعب  يِذَّلا  َو  ِِهلآ : ِهیَلَع َو  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاَق  َلاَق : ٍساَّبَع  ِْنب  ِهَّللا  ِدـْبَع  ْنَع 
ُُهناَْطلُس َُغْلبی  ِهِرُوِنب َو  ُضْرَْألا  َقِرُْشت  ُهَْفلَخ َو  یِّلَـصیَف  َمیْرَم  ُْنبا  یَـسیِع  ِهَّللا  ُحوُر  َلِْزنیَف  يِدْهَْملا  يَِدلَو  ِهِیف  َجُرْخی  یَّتَح  َمْوْیلا  ِکلَذ  ُهَّللا 

.{ ص 280 ج 1 ، نیدلا ، لامک   } .َبِْرغَْملا َقِرْشَْملا َو 

زا رگا  تخیگنارب ، يربمایپ  هب  قح  هب  ارم  هک  ییادخ  هب  دنگوس  دندومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دیوگ : سابع  نب  هللادبع 
حور دنک و  روهظ  زور  نآ  رد  يدهم  مدنزرف  هکنیا  ات  دـنک  ینالوط  ار  زور  نآ  دـنوادخ  دـشاب  هدـنامن  یقاب  زور  کی  زج  ایند  رمع 

.دسرب ملاع  برغ  قرش و  هب  شتموکح  ددرگ و  نشور  شرون  هب  نیمز  دناوخ و  زامن  وا  رس  تشپ  دیآ و  دورف  میرم  نب  یسیع  هللا 

هاگن ار  الاب  و   ) نک دـنلب  ار  ترـس  دومرف : ناشیا  هب  ادـخ  اجنآ  رد  دـندش  هدرب  جارعم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  یتقو 
(. نک

راونا هارمه  هب  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  ناشرتخد  دـندید ؛ ار  موصعم  هدزیـس  راونا  دـندرب ، ـالاب  ار  ناـشکرابم  رـس  ترـضح  نآ 
: تشاد يا  هژیو  ششخرد  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  رون  راونا ، نآ  همه ي  نایم  رد  هک  مالسلا ، مهیلع  ماما  هدزاود 

«: يِّرُد ٌبکْوک  ُهَّنَأک  ْمِهِطْسَو  ِیف  ُماَلَّسلا  ِهیَلَع  ِِمئاَْقلا  ِنَسَْحلا  ِْنب  ِهَّجُْحلا  »

«. دوب ناشخرد  يا  هراتس  نوچمه  نایم  نآ  رد  تشاد و  رارق  راونا  نآ  نایم  رد  مالسلا  هیلع  نسحلا  نب  تجح  ترضح  رون  »

؟ دنتسه یناسک  هچ  نانیا  ادنوادخ ! دیسرپ : ربمایپ  هک  یماگنه  و 

مارح لالح و  نم  هک  روط  نآ  ار  مارح  لـالح و  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  مئاـق  نیا ، دنتـسه و  مالـسلا  مهیلع  هّمئأ  اـهنیا ، دومرف : ادـخ 
هک تسوا  تسا و  نم  ناتـسود  یتحار  شیاسآ و  هیام  وا  مریگ و  یم  ماـقتنا  منانمـشد  زا  وا  هلیـسو  هب  دراذـگ ، یم  ارجا  هب  ما  هدرک 

؛ دوش یم  هعیش  یلاحـشوخ  ثعاب  اهنآ  زا  نتفرگ  ماقتنا  اب  دشخب و  یم  شمارآ  نارفاک  نارکنم و  ناملاظ و  ّرـش  زا  ار  نایعیـش  بولق 
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زا زور ، نآ  رد  ود  نآ  هـب  مدرم  یگتفیـش  یتـسار  هـب  دـشک و  یم  شتآ  هـب  دـنک و  یم  جراـخ  نـیمز  زا  هزاـت  رت و  ار  يّزع  تـال و 
.{ ص 58 ج 1 ، مالسلا ، هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع   } .دوب دهاوخ  رتشیب  يرماس  هلاسوگ و  هب  تبسن  مدرم  یگتفیش 

يرگید لقن  رد  ص 195 . رابخألا ، ررغ   } .ِروُّنلا ُهیاَغ  ِهَّمُْألا َو  ُذـِْقنُم  ِهَِّمئَْألا َو  ُمَتاَخ  ِهَّللا  ُهَّجُح  اَنُرِخآ  ُماَلَّسلا : ِهیَلَع  َنِینِمْؤُْملا  ُریِمَأ  َلاَـق  َو 
.{ ص 300 ج 74 ، راونألا ، راحب  كر : تسا ، هدمآ  ِروُّنلا » یَهَْتنُم   » ریبعت ِروُّنلا ، » ُهَیاَغ   » ریبعت ياج  هب  تیاور  نیا  زا 

.تسا رون  تیاغ  تما و  شخب  یئاهر  ناماما و  متاخ  ادخ و  تجح  ام  نیرخآ  دندومرف : مالسلا  هیلع  ریما  ترضح 

ناشیا زا  ار  اهاعد  نیا  دیسر و  ترضح  تمدخ  يزور  ینئادم  دمحم  نب  داّبَع  مان  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  باحـصا  زا  یکی 
: دینش

ِهیَلَع کـِْقلَخ  یَلَع  کـِتَّجُح  كِداَـبِع َو  ِیف  کـِنیَع  کـِْقلَخ َو  ِیف  کـِنیِمَأ  کـِنْذِِإب َو  کـَیلِإ  یِعاَّدـلا  کـِیبَن  ِنـْبا  کـِیلَِول َو  ْزِْجنَأ  »
ًاریِـصَن َو ًاناَْطلُـس  ْکنَُدل  ْنِم  ْمَُهل  ْحَْتفا  ْمُهْرِّبَص َو  َُهباَحْـصَأ َو  ِّوَق  كَْدبَع َو  ْرُْـصنا  كِرْـصَِنب َو  ُهْدیَأ  َّمُهَّللا  ُهَدـْعَو  ُکتاکََرب  ُکتاَوَلَص َو 

«: َنیِمِحاَّرلا َمَحْرَأ  ای  ِکلوُسَر  ِءاَدْعَأ  ِکئاَدْعَأ َو  ْنِم  ُْهنْکمَأ  ُهَجَرَف َو  ْلِّجَع 

تّجح تناگدیرفآ و  نایم  رد  وت  نیما  دناوخ و  یم  تیوس  هب  ار  ناگدنب  وت  نذا  هب  هک  تربمایپ  رسپ  تیلو و  هدعو ي  هب  اهلاراب ]! »]
نک و يرای  ار  تا  هدنب  نآ  امرف و  دییأت  ار  وا  شیوخ  يرای  هب  اهلاراب ! امن ، افو  داب ، وا  رب  تتاکرب  اهدورد و  هک  تناگدـیرفآ ، رب  وت 

لیجعت وا  روهظ  امرف و  تیانع  یـشخب  يرای  ّطلـست  ناشیارب  شیوخ  بناج  زا  نادرگ و  ابیکـش  ار  نانآ  اـمرف و  دـنمورین  ار  شناراـی 
«. نانابرهم نیرتنابرهم  يا  نادرگ ، هریچ  تلوسر  نانمشد  تنانمشد و  رب  ار  وا  امرف و 

؟ دیدرک یمن  اعد  ناتدوخ  يارب  رگم  مدرگ ، ناتیادف  تشاد : هضرع  ترضح  هب 

«: ْمِِهئاَدْعَأ ْنِم  ِهَّللا  ِْرمَِأب  ِمِقَْتنُْملا  ْمِهِِقئاَس َو  ِِهلآ َو  ِهیَلَع َو  ُهَّللا  یَّلَص  ٍدَّمَُحم  ِلآ  ِرُوِنل  ُتْوَعَد  َلاَق : »

.مدرک اعد  دریگ  یم  ماقتنا  ناشنانمـشد  زا  ادـخ  ناـمرف  هب  هک  ناـشیا ، ربهار  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم  لآ  رون  يارب  دـندومرف :
{ . ص 171 لئاسلا ، حالف  }

نآرق تینارون 

هراشا

ریغ هب  تبسن  مه  هدوب و  رون  دوخ  مه  هدرک ، لزان  اهتما  نالوسر  ناربمایپ و  رب  ادخ  هک  ینامـسآ  ياهباتک  همه ي  نآرق ، تایآ  ربانب 
هب مه  هدـمآ و  نآرق  رد  ینامـسآ  ياـهباتک  همه ي  هراـبرد ي  یمومع  تروص  هب  مه  بلطم  نیا  .تسا  هدوب  رگنـشور  رینُم و  دوخ 

: ینامسآ ياهباتک  زا  یخرب  هرابرد ي  یصوصخ  تروص 

.{ 184/ نارمع لآ  « } ِرینُْملا ِباتْکلا  ُِربُّزلا َو  ِتانیَْبلِاب َو  ُؤاج  ِکْلبَق  ْنِم  ٌلُسُر  َبِّذک  ْدَقَف  كُوبَّذک  ْنِإَف  »
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ياه باتک  اه و  هتـشون  راکـشآ و  لئالد  هک  دـندش  بیذـکت  زین  وت  زا  لـبق  یناگداتـسرف  اـنامه  دـندرک ، بیذـکت  ار  وت  رگا  سپ  »
« دندوب هدروآ  رگنشور 

.{ 25/ رطاف « } ِرینُْملا ِباتْکلِاب  ُِربُّزلِاب َو  ِتانیَْبلِاب َو  ْمُُهلُسُر  ْمُْهتَءاج  ْمِِهْلبَق  ْنِم  َنیذَّلا  َبَّذک  ْدَقَف  كُوبِّذکی  ْنِإ  «َو 

اه و هتشون  راکـشآ و  لیالد  ناشناربمایپ  دنتخادرپ ، بیذکت  هب  زین  دندوب  اهنآ  زا  شیپ  هک  یناسک  اعطق  دننک ، بیذکت  ار  وت  رگا  «و 
« دندروآ اهنآ  يارب  رگنشور  باتک 

.{ 44/ هدئام  …« } ٌرُون يدُه َو  اهیف  َهارْوَّتلا  اَْنلَْزنَأ  اَّنِإ  »

 …« تسا تیاده  رون و  نآ  رد  هک  میدرک  لزان  ار  تاروت  ام  »

َنِم ِهیَدی  َنَیب  اِمل  ًاقِّدَصُم  ٌرُون َو  يدُه َو  ِهیف  َلیْجنِْإلا  ُهانیَتآ  ِهارْوَّتلا َو  َنِم  ِهیَدـی  َنَیب  اِمل  ًاقِّدَـصُم  َمیْرَم  ِْنبا  یَـسیِعب  ْمِهِراثآ  یلَع  انیَّفَق  «َو 
.{ 46/ هدئام « } َنیقَّتُْمِلل ًهَظِعْوَم  يدُه َو  ِهارْوَّتلا َو 

رد هک  میداد  وا  هب  ار  لیجنا  درک و  یم  قیدصت  ار  دوخ  زا  شیپ  تاروت  هک  میداتـسرف  ار  میرم  نب  یـسیع  نیـشیپ  ناربمایپ  یپ  زا  «و 
« دوب نایاسراپ  يارب  يدنپ  تیاده و  دوخ و  زا  شیپ  تاروت  قِّدصم  دوب و  تیاده  رون و  نآ 

ِساَّنِلل يدُه  ًارُون َو  یـسُوم  ِِهب  َءاج  يذَّلا  َباتْکلا  َلَْزنَأ  ْنَم  ُْلق  یَـش ٍء  ْنِم  ٍرََـشب  یلَع  ُهَّللا  َلَْزنَأ  ام  اُولاق  ْذِإ  ِهِرْدَـق  َّقَح  َهَّللا  اوُرَدَـق  ام  «َو 
.{ 91/ ماعنأ …« }

هچ وگب : .تسا  هدرکن  لزان  يزیچ  يرـشب  چـیه  رب  ادـخ  دـنتفگ : هک  هاگنآ  دنتخانـشن ، تسوا  تلزنم  راوازـس  هک  ناـنچ  ار  ادـخ  «و 
 …« دوب یتیاده  رون و  مدرم  يارب  هک  درک ؟ لزان  هدروآ  یسوم  هک  ار  یباتک  نآ  یسک 

ياه یکیرات  رد  ادخ  هک  دنک  نامگ  یـسک  رگا  دیوگ : یم  هک  تهج  نآ  زا  دراد ، يرتشیب  تیمها  روکذـم  تایآ  نایم  رد  هیآ  نیا 
شتخانـش تفرعم و  رد  یـسک  نینچ  هدرکن ، لزان  وا  يارب  یتیادـه  رون و  هدرک و  اهر  دوخ  لاح  هب  ار  رـشب  ایند ، یهارمگ  ینادان و 

.دراد دوجو  ناصقن  یتساک و  نابرهم  يادخ  هب  تبسن 

اب ینامـسآ و  ياهباتک  اب  اهنآ  هک  هدوب  نیمه  هداتـسرف  اـهتما  يوس  هب  ار  ناربماـیپ  نآ  رطاـخ  هب  ادـخ  هک  يا  هفیظو  نیرتمهم  الـصا 
: دننک دراو  رون  رد  هدرب و  نوریب  اه  یکیرات  زا  ار  دوخ  تما  راکشآ ، لئالد  تازجعم و 

« ٍروکَـش ٍراَّبَـص  ِّلِکل  ٍتایَآل  ِکلذ  یف  َّنِإ  ِهَّللا  ِمایَِأب  ْمُهْرکَذ  ِروُّنلا َو  َیلِإ  ِتاُملُّظلا  َنِم  کَمْوَق  ْجِرْخَأ  ْنَأ  اِنتایِآب  یـسُوم  اْنلَـسْرَأ  ْدََقل  «َو 
.{ 5/ میهاربإ }

نانآ هب  ار  ادـخ  ياـهزور  روآ و  نوریب  رون  يوس  هب  اـه  یکیراـت  زا  ار  دوخ  موق  هک : میداتـسرف  دوخ  تاـیآ  اـب  ار  یـسوم  اـنامه  «و 
« تساه هناشن  يرازگرکش  هشیپ  ربص  ره  يارب  يروآدای ]  ] نیا رد  اعطق  هک  نک  يروآدای 
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.{ 1/ میهاربإ « } ِدیمَْحلا ِزیزَْعلا  ِطارِص  یلِإ  ْمِهِّبَر  ِنْذِِإب  ِروُّنلا  َیلِإ  ِتاُملُّظلا  َنِم  َساَّنلا  َجِرُْخِتل  کَیلِإ  ُهاْنلَْزنَأ  ٌباتک  رلا  »

رد رون  يوس  هب  اه  یکیرات  زا  ناشراگدرورپ  نذا  هب  ار  مدرم  ات  نآرق )  ) میدرک لزاـن  وت  يوس  هب  ار  نآ  هک  یباـتک  .ار  مـال ، فلا ، »
« هدوتس ریذپان  تسکش  نآ  هار  هب  يروآ ،

.{ 9/ دیدح « } ٌمیحَر ٌفُؤََرل  ْمِکب  َهَّللا  َّنِإ  ِروُّنلا َو  َیلِإ  ِتاُملُّظلا  َنِم  ْمکَجِرْخِیل  ٍتانَیب  ٍتایآ  ِهِْدبَع  یلَع  ُلِّزَنی  يذَّلا  َوُه  »

رون هب  اه  یکیرات  زا  ار  امش  ات  دتسرف  یم  ورف  نشور  یتایآ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ   ) دوخ هدنب ي  رب  هک  تسا  یـسک  وا  »
« تسا نابرهم  فوئر و  امش  هب  تبسن  دنوادخ  یتسار  هب  دروآ و  رد 

.{ 11/ قالط « } ِروُّنلا َیلِإ  ِتاُملُّظلا  َنِم  ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَع  اُونَمآ َو  َنیذَّلا  َجِرْخِیل  ٍتانیَبُم  ِهَّللا  ِتایآ  ْمکیَلَع  اُوْلتی  ًالوُسَر  »

هدروآ و نامیا  هک  ار  یناسک  ات  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ   ) دنک یم  توالت  امـش  رب  ار  ادخ  رگنـشور  تایآ  هک  ار  يربمایپ  »
« درب نوریب  رون  يوس  هب  اه  یکیرات  زا  دنا  هدرک  هتسیاش  ياهراک 

.{ 16/ هدئام « } ٍمیقَتْسُم ٍطارِص  یلِإ  ْمِهیدْهی  ِِهنْذِِإب َو  ِروُّنلا  َیلِإ  ِتاُملُّظلا  َنِم  ْمُهُجِرْخی  ِمالَّسلا َو  َُلبُس  ُهَناوْضِر  َعَبَّتا  ِنَم  ُهَّللا  ِِهب  يدْهی  »

تساوخ هب  دوش و  یم  نومنهر  تمالـس  نما و  ياه  هار  هب  نآرق ]  ] نآ هلیـسو  هب  تسوا ، ياضر  بلج  یپ  رد  هک  ار  سک  ره  ادخ  »
« دنک یم  ناشتیاده  میقتسم  طارص  هب  درب و  یم  رون  هب  اه  یکیرات  زا  ار  اهنآ  دوخ ،

: تسا نآرق  ندوب  رون  رگنایب  هک  یتایآ  اما 

.{ 174/ ءاسن « } ًانیبُم ًارُون  ْمکَیلِإ  اْنلَْزنَأ  ْمکِّبَر َو  ْنِم  ٌناهُْرب  ْمکَءاج  ْدَق  ُساَّنلا  اَهیَأ  ای  »

« میا هدرک  لزان  امش  يوس  هب  رگنشور  يرون  هدمآ و  یناهرب  ناتراگدرورپ  زا  ار  امش  مدرم ! يا  »

ٌباتک ٌرُون َو  ِهَّللا  َنِم  ْمکَءاج  ْدَق  ٍریثک  ْنَع  اوُفْعی  ِباتْکلا َو  َنِم  َنوُفُْخت  ُْمْتنک  اَّمِم  ًاریثک  ْمَکل  ُنیَبی  اُنلوُسَر  ْمکَءاج  ْدَـق  ِباتْکلا  َلْهَأ  ای  »
.{ 15/ هدئام « } ٌنیبُم

ناتیارب دیدرک  یم  ناهن  هک  ار  ینامسآ  باتک  قیاقح  زا  يرایسب  هک  تسا  هدمآ  امش  يوس  هب  ام  هداتـسرف ي  انامه  باتک ! لها  يا  »
« تسا هدمآ  رگنشور  یباتک  ییانشور و  ادخ  بناج  زا  امش  يارب  انامه  درذگ و  یم  يرایسب  زا  هتبلا   ] دزاس و نشور 

.{ 8/ نباغت « } ٌریبَخ َنُولَمْعَت  اِمب  ُهَّللا  اْنلَْزنَأ َو  يذَّلا  ِروُّنلا  ِِهلوُسَر َو  ِهَّللِاب َو  اُونِمآَف  »

« تسا هاگآ  دینک  یم  هچنآ  هب  ادخ  دیروایب و  نامیا  میا  هداتسرف  ورف  هک  يرون  وا و  لوسر  ادخ و  هب  سپ  »

نآرق رون  زا  يدنمرهب 
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رون زا  دـنک  تئارق  ار  نآرق  هک  یـسک  .نآ  قیمع  یناـعم  نطاـب و  مه  تسا و  رون  شتاـیآ  ظاـفلا  رهاـظ  مه  تسا ، روـن  میرک  نآرق 
ددرگ و یم  ینارون  نآرق  یناعم  رون  زا  شناج ، بلق و  دنک ، رکفت  ربدـت و  شتایآ  رد  هک  یـسک  دوش و  یم  رادروخرب  نآرق  ظافلا 
هب تبـسن  ظـفل  يرترب  هلـصاف و  هزادـنا ي  هب  نآ ، ظاـفلا  رون  رب  نآرق  یناـعم  رون  يرترب  رگیدـکی و  زا  روـن  ود  نیا  هلـصاف ي  هتبلا 

.تسانعم

.دنا هتفگ  نخس  نآرق  رون  زا  يرادروخرب  ِعون  ود  ره  هرابرد ي  مالسلا  مهیلع  تیبلها  تایاور ، رد 

َءاَضَأ ُُهلْهَأ َو  َعَسَّتا  ُهُریَخ َو  َُرثک  ِنآْرُْقلا  ُهَواَِلت  ِهِیف  َُرثک  اَذِإ  َتیَْبلا  َّنِإَف  ِنآْرُْقلا …  ِهَواَِـلِتب  ْمکَتوُیب  اوُرَِّون  ِِهلآ : ِهیَلَع َو  ُهَّللا  یَّلَـص  ِیبَّنلا  َلاَـق 
.{ ص 610 ج 2 ، یفاکلا ،  } .اْینُّدلا ِلْهَِأل  ِءاَمَّسلا  ُموُُجن  یُِضت ُء  اَمک  ِءاَمَّسلا  ِلْهَِأل 

دایز نآرق  يا ، هناخ  رد  هاگ  ره  اریز  دینک …  ینارون  نآرق  توالت  اب  ار  دوخ  ياه  هناخ  دندومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 
هک نانچ  دشخردب  نامـسآ  لها  يارب  هناخ  نآ  دـنوش و  عقاو  شیاشگ  رد  نآ  لها  دوش و  دایز  هناخ  نآ  تکرب  ریخ و  دوش  توالت 

.دنشخرد یم  نیمز  لها  يارب  نامسآ  ناگراتس 

هیلع يرکـسع  نسح  مامإ  ریـسفت   } .ِهَّللا َرُون  َنوُسَّبَلُْملا  ِهَّللا  ِهَمْحَِرب  َنوُصوُصْخَْملا  ِنآْرُْقلا  ُهَلَمَح  ِِهلآ : ِهیَلَع َو  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاَق 
.{ ص 13 مالسلا ،

.دنیادخ رون  ناگدنشوپ  ادخ و  تمحر  ناگژیو  نآرق ، نالماح  دندومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

َنِم ٌءایِض  ِهَْملُّظلا َو  َنِم  ٌرُون  ِهَْرثَْعلا َو  َنِم  ٌَهلاَِقتْـسا  یَمَْعلا َو  َنِم  ٌناْیِبت  ِلاَلَّضلا َو  َنِم  يًدُه  ُنآْرُْقلا  ِِهلآ : ِهیَلَع َو  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاَق 
.{ ص 600 ج 2 ، یفاکلا ،  } .ِثاَدْحَْألا

رون اهشزغل و  زا  تاجن  ببس  يروک و  ره  زا  یئانیب  یهارمگ و  لباقم  رد  يامنهار  نآرق  دندومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
.تساهدماشیپ رد  رگنشور  یکیرات و  ره  رد 

ْنِم ِهیَلَع  ُنآْرُْقلا  کَّلَد  اَمَف  ُِلئاَّسلا  اَهیَأ  ْرُْظناَف  : » دندومرف دیسرپ  ناشیا  زا  ادخ  هرابرد ي  هک  يرگشسرپ  هب  مالسلا  هیلع  ریما  ترـضح 
ادخ تافـص  زا  نآرق  هک  ار  هچنآ  رگنب ، رگـشسرپ ، يا  .{ » خ 91 ص 125 ، هغالبلا ، جهن  «: } ِِهتیاَدِـه ِرُوِنب  ْئِـضَتْسا  ِِهب َو  َّمَْتئاَف  ِِهتَفِص 

«. ریگ ییانشور  شتیاده  رون  زا  ریذپب و  دراد  یم  نایب 

ِلیَّللا ُرُون  ِراَهَّنلا َو  ِلیَّللا َو  يَدُه  َنآْرُْقلا  َّنَأ  اوُمَلْعا  ِِهباَحْـصَِأل : ُماَلَّسلا  ِهیَلَع  َنِینِمْؤُْملا  ِریِمَأ  ِهیِـصَو  ِیف  َناک  ُماَلَّسلا : ِهیَلَع  ِهَّللا  ِْدبَع  ُوبَأ  َلاَق 
.{ ص 216 ج 2 ، یفاکلا ،  } .ِِملْظُْملا

تیاده نآرق  انامه  هک  دینادب  دوب : نیا  شنارای  هب  مالسلا  هیلع  ریما  ترضح  ياه  هیصوت  زا  دندومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح 
.تسا کیرات  بش  رون  يزور و  هنابش 

ِهَظِعْوَْملِاب کَْبلَق  یْحَأ  : » دندرک شرافس  بلطم  نیدب  ار  وا  دنشون  ناشدنزرف  هب  هک  يا  همان  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح 
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«. نک ینارون  تمکح  اب  و  راد …  هدنز  هظعوم  اب  ار  تلد  .{ » همان 31 ص 392 ، هغالبلا ، جهن  «: } ِهَمکِْحلِاب ُهْرَِّون  و  … 

: دوش یم  لد  تینارون  بجوم  تسا  تمکح  قادصم  نیرتزراب  هک  ور  نآ  زا  میرک ، نآرق  اذل 

.{ 39/ ءارسإ « } ِهَمکِْحلا َنِم  کُّبَر  کَیلِإ  یحْوَأ  اَّمِم  ِکلذ  »

« تسا هدرک  یحو  وت  هب  تراگدرورپ  هک  تسا  ییاهتمکح  زا  اهنیا  »

: دنک ینارون  نآرق  رون  هب  ار  شیگدنز  دوجو و  مامت  هک  دهاوخ  یم  ادخ  زا  دوخ ، ياعد  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  و 

ِیف ًارُون  یِماَظِع َو  ِیف  ًارُون  یُِّخم َو  ِیف  ًارُون  يِرََـصب َو  ِیف  ًارُون  ُْهلَعْجا  و  يِرْدَـص …  َرُون  َنآْرُْقلا  َلَعْجَت  ْنَأ  ُکلَأْسَأ …  یِّنِإ …  َّمُهَّللا 
ِیلاَمِش ْنَع  ًارُون  ِینیِمی َو  ْنَع  ًارُون  ِیتْحَت َو  ْنِم  ًارُون  ِیقْوَف َو  ْنِم  ًارُون  يِرََـشب َو  ِیف  ًارُون  يِْرعَـش َو  ِیف  ًارُون  ِیبَصَق َو  ِیف  ًارُون  ِیبَصَع َو 

یَش ٍء ِّلک  ِیف  ًارُون  ِیتاَمَم َو  ِیف  ًارُون  ِیتایَح َو  ِیف  ًارُون  يِْربَق َو  ِیف  ًارُون  يِرَـشْحَم َو  ِیف  ًارُون  ِیبَرْـشَم َو  ِیف  ًارُون  یِمَعْطَم َو  ِیف  ًارُون  َو 
.{ ص 335 دجهتملا ، حابصم   } .ِضْرَْألا ِتاَواَمَّسلا َو  َرُون  ای  ُرُون  ای  ِهَّنَْجلا  َیلِإ  ِِهب  ِینَغِّلَُبت  یَّتَح  یِّنِم 

رد يرون  مزغم و  رد  يرون  ممـشچ و  رد  يرون  ار  نآ  یهد  رارق  و  يزاـس …  ما  هنیـس  رون  ار  نآرق  هک  مهاوخ …  یم  وت  زا  ایادـخ 
نییاپ و زا  يرون  الاب و  زا  يرون  متـسوپ و  رد  يرون  میوم و  رد  يرون  مناوختـسا و  رد  يرون  مباصعا و  رد  يرون  میاـه و  ناوختـسا 
رد يرون  مربق و  رد  يرون  مزیخاتـسر و  رد  يرون  ما و  یندیـشون  رد  يرون  مکاروخ و  رد  يرون  پچ و  زا  يرون  تسار و  زا  يرون 

روـن يا  روـن ، يا  یناـسرب ، تشهب  هب  ارم  نآ  طـسوت  هکنیا  اـت  تسا ، نم  زا  هک  يزیچ  ره  رد  يروـن  مـگرم و  رد  يروـن  میگدـنز و 
.نیمز اهنامسآ و 

هرهب یب  نآرق  یناـعم  رون  زا  یـسک  رگا  هک  تسنیا  دریگ  رارق  هجوت  دروـم  یتسیاـب  نآرق  روـن  زا  يریگ  هرهب  رد  هک  یمهم  هتکن ي 
: درب دهاوخن  هرهب  مه  نآرق  ظافلا  رون  زا  یسک  نینچ  دشاب ، اه  یکیرات  رد  تلالض و  ریسم  رد  تیاده ، ياج  هب  دشاب و 

.{ ص 48 رابخألا ، عماج   } .ُُهنَْعلی ُنآرُْقلا  ِنآرُْقلا َو  ِیلاَت  َّبُر  ِِهلآ : ِهیَلَع َو  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ُلوُسَر  ََلاَق 

.دنک یم  تنعل  ار  وا  نآرق  هک  ینآرق  هدننک ي  توالت  اسب  هچ  دندومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

، یناعم رون  زا  دوصقم  هکنیا  هب  هجوت  اب  دنتـسه –  یناـسک  هچ  نآرق  یناـعم  رون  زا  ناـمورحم  زین  نارادروخرب و  مینادـب  هکنیا  يارب 
دنک یم  تیاده  يزیچ  هچ  هب  ار  ام  نآرق  هک  مینادب  دیاب  تسا - تیاده  رون 

«(. تیالو هب  نآرق  تیاده   » ناونع لیذ  نآرق ، » طسوت  تیاده   » تیصوصخ ثحبم  كر : )

یم تیاور  مالسلا  هیلع  داجس  ترضح  ار  یمالک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  شیامرف  نیا  قادصم  یفرعم  رد  الامجا  اجنیا  رد 
: مینک

اوُمَهَّتا ْمِِهئاَرِآب َو  ُهُولَّوَأَـتَف  ِنآْرُْقلا  ِِهباَـشَتُِمب  اوُّجَتْحا  اـَنِْرمَأ َو  ِیف  ِریِـصْقَّتلا  َیلِإ  َنوُرَخآ  َبَهَذ  و  ُماَـلَّسلا … : ِهیَلَع  ِنیَـسُْحلا  ُْنب  ِیلَع  َلاَـق 
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ِّناَظَم ْنِم  ٍْملِع  ِهََرثَأ  اـَل  ِباَـتْکلا َو  َنِم  ٍرُون  ِسَبَق  ِریَِغب  ِتاَُـملُّظلا  ِریِجاـیَد  ِتاَُـهبُّشلا َو  ِراَـمْغَأ  ِیف  َنوُمِحَتْقی  اُونَـسْحَتْسا  اَّمِم  ِرَبَْخلا  َرُوثْأَـم 
.{ ص 99 ج 2 ، همغلا ، فشک   } .ِْملِْعلا

تایآ هب  دـندش و  ام  تیالو )  ) رما هب  تبـسن  یهاتوک  راچد  رگید  یهورگ  و  دـندومرف … : مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ترـضح 
دنـسپ ساسا  رب  زین  ار  هدراو  رابخا  دـندرک و  انعم  دوخ  رظن  رب  انب  ار  نآرق  دنتـسج و  لالدتـسا  ناشلطاب ] هدـیقع ي  رب   ] نآرق هباـشتم 

هدـنامیقاب ي باتک و  رون  زا  يوترپ  زا  هکنیا  نودـب  دـنور  یم  ورف  اه  یکیراـت  رد  تاهبـش و  بادرگ  رد  ناـنآ  .دـندرک  مهتم  دوخ 
.دنشاب هتشاد  يا  هرهب  ملع  لها  زا  یملع 

دلج 3

همدقم
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میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

 . مینک یم  هراشا  كرابم  عوضوم  هب  رابنیا  مالسلا  مهیلع  تیبلها  نآرق و  كرتشم  ياهیگژیو  ثحبم  يا  همادا  رد 

 . میا هتخادرپ  ناتساد  بلاق  رد  قیداصم  نایب  هب  رتشیب  ور  نیا  زا  دنتسه  یماع  مدرم  عون  ام  بطاخم  اما 

نینزان دوجو  تسا  تکرب  ياراد  كرابم و  میرک  نآرق  هک  هنوگناـمه  تسا ،  تباـث  تراـهط  تمـصع و  تیبلها  ناوریپ  همه ي  رب 
 . دنتسه كرابم  زین  مالسا  مهیلع  موصعم  هدراهچ 

 : دییامرفب يریگیپ  ار  ثحب  مینکیم  توعد  امش  زا 

2 ص :
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3 ص :
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4 ص :
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كرابم

كرابم تغل 

دمحم رتـکد  .دوـش  یم  هدـید  برع  مـالک  رد  يدّدـعتم  تاّقتـشم  هشیر  نیا  زا  .تـسا  تـکََرب  هـشیر ي  زا  ّقتـشم  كراـبم ، تـفص 
: دسیون یم  ش187 ) ص127 ، ” ) میرک نآرق  میهافم  یسانش و  تغل   “ دنمشزرا باتک  رد   (1) ینوتسیب

(. برعلا ناسل  هدایِّزلا -  ءامَّنلا و  هکَرَبلا :  ) .تباث هدیاف ي  تَکََرب :

: دیوگ هدرک و  ینعم  توبث  ار  كوُُرب  تداعس و  تدایز ، وُُمن ، ار  تکرب  يدابآزوریف )  ) سوماق

 « هلآ هیلع و  هللا  یلص  ٍدّمحم  ِلآ  ٍدّمحم َو  �یلع  كِراب  »

.نک یگشیمه  ار  اهنآ  تَمارَک  فرش و  ینعی :

.دشر ّوُُمن و  رثا  رد  تسا ، هدیاف  توبث  ینعم  هب  تکرب  سپ 

.تسا تباث  نآ  رد  بآ  هک  دنیوگ ، هَکِرب ”  “ ار بآ  ندش  عمج  ّلحم 

: ماقم يدنلب  اب  تسادخ ، بناج  زا  ادخ و  فاطلا  اهتمعن و  رد  تباث  ياه  هدئاف  هک  دوش  یم  هتفگ  تهج  نآ  زا  ُهللا ” َكَرابَت  “

(2)« َنیَملاعلا ُّبَر  ُهللا  َكَرابَت  »

«. نایناهج راگدرورپ  دنوادخ  تسا  ریذپان  لاوَز  تکربرپ و  : » ینعی

ناوج ریسفت  ینآرق  تاسسؤم  هورگ  هریدم ي  تئیه  سیئر  - 1
54/ فارعَا - 2
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همیرک هیآ ي  نوماریپ  یحیضوت 

هدهاشم لباق  یهلا ، تافـص  یمامت  رد  هدـش ، دای  نآ  زا  قوف  هیآ ي  رد  هللا » َكَرابَت   » ریبعت اب  هک  دـنوادخ ، يریذـپان  لاوز  تکرب و 
تهج مالسلا  مهیلع  ناشیا  يایـصوا  هب  ماهلا  ناربمایپ و  هب  ادخ  یحو  نآ ، تکرب  قیداصم  زا  هک  دراد ، تکرب  یهلا  ملع  ًالثم  .تسا 

.تسا ناهج  نامدرم  تیاده 

زا یکاح  مادـک ، ره  یتسه ، ناهج  ياه  هنارک  رد  یهلا  شنیرفآ  تقلخ و  هدرتسگ ي  راـثآ  هکناـنچ  دراد ، تکرب  دـنوادخ  تردـق 
زا یکاح  تردق ، رب  هوالِع  دوخ ، یگدـیچیپ ، نیا  تسا و  زار  زمر و  رپ  تفگـش و  تادوجوم  شنیرفآ  قلخ و  رد  دـنوادخ  تردـق 

.دشاب یم  زین  یهلا  نارکیب  شناد  ملع و  تفص 

، زین نیا  هک  .دراد  یّلجت  دومن و  یتیگ ، رساترس  رد  یتسه ، ناهج  تادوجوم  ناگدنب و  رب  ادخ  ینابرهم  تمحر و  ِیناوارف  تکرب و 
.تسوا تردق  ملع و  نامه  هب  طوبرم  يوحن ، هب  مه  زاب 

مالک کی  رد  و  دنتسه …  زیگنا  تفگش  روآ و  باجِعا  رـصح و  ّدح و  یب  ینوزف  تکرب و  ياراد  یهلا ، ِتافـص  ریاس  روطنیمه ، و 
.تسوا تافص  یهلا و  تاذ  همزال ي  تکرب ، تفگ : دیاب 
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تکرب رگید  یناعم  یخرب 

هراشا

(1) .ینوُُزف زامن ، يادا  زا  سپ  یعمج  هتسد  ياعد  تداعس ،

تداعـس و رد  هک : تسا  نیا  نآ  دـنراد و  كارتـشا  يوـنعم ، هجو  کـی  رد  یگلمج  تـکرب ، هـملک ي  يارب  قوـف  یناـعم  حیـضوت :
ینوزف .تسا  مکاح  یعمج  ِروش  ینوزف و  یعون  زین ، یعمج  هتسد  ياعد  رد  تسا ؛ رظن  ّدم  لابقا ، تخب و  ِینوزف  یعون  یتخبـشوخ ،

.تسا دوهشم  سوملم و  ًالماک  تسین و  نایب  جاتحم  زین  رگید  ياهزیچ  تارمث و 

َكَرابت كَرابُم ، تکَرَب ، يوَغُل  فیرعت 

هملک لیَذ  لهج ،” لقع و  دونج   “ ثیدح حرش  رد  یفاک ” حرش  رد  یفاص ،  “ باتک رد  ياّفوتم 1089ق )  ) ینیوزق لیلخ  الم  موحرم 
: دسیون یم  هَکَرَبلا ” “

ٍهَْلَیل ِیف  ُهاْنلَْزنَأ  اَّنِإ  : » تسا ذوخأم  نآ  زا  تسنآ و  قوف  هلَعاـفُم ، باـب  ردـصم  هکَراـبُم »  » اـهزیچ و حالـصا  رد  ریبدـت  نسح  هکَرَبلا » “»
باب ردـصم  كُراَبَت »  » تسا و كرابم ) ای  تکرب  رپ  بش  ینعم  هب   ) باـب نیمه  لوعفم  مسا  اـی  ناـمز  مسا  هغیـص  هب  هک   (2)« ٍهَکَرابُم

ره ِقوف  لُعافَت ،

.رایهم اضر  داتسا  همجرت : یناتسب ، مارفا  داؤف  یسراف ، یبرع  يدجبا  گنهرف  - 1
(3/ ناخد - ) 2
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(2)« َنیِِقلاْخلا ُنَسْحَأ  ُهَّللا  َكَرابَتَف  : » لثم »(1) و  ُْکلُْملا ِهِدَِیب  يِذَّلا  َكَرابَت  : » لثم ندوب ،) هبترمدنلب  كرابم و  رایسب  ینعی   ) تسا ود 

فارـسا یب  نآ ، جرخ  لالح و  ّرَمَم  زا  نآ  بسک  لثم  دشاب ، لام  زا  يدنم  هرهب  يرادـیاپ  ثعاب  هک  یلعف  تسا ، تکََرب »  » هلمج زا  و 
(3) (”. لُخب  ) ریتقت و  یجرخلو ) )

ثیداحا رد  تکرب »  » موهفم ای  ظفل  يریگراکب  زا  هنومن  دنچ 

درب یم  ار  نآ  تکرب  اذغ  رد  ندیمد   - 1

: تسا هدمآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  زا  یثیدح  رد 

« ِهَکَرَْبلِاب ُبَهْذَی  ِماَعَّطلا  ِیف  ُخْفَّنلا  »

(4) «. درب یم  ار  نآ  تکرب  شندرک ،) درس  يارب   ) اذغ رد  ندرک ) توف   ) ندیمد »

اهبورکیم و عاونا  هب  نآ  یگدولآ  بجوم  اذـغ ، رب  ندـیمد  هک  دـشاب  نیا  ببـس  هب  اذـغ ” تکرب  ندرب   “ ریبعت تسا  نکمم  حیـضوت :
نیا تسا و  سفنت ) مدزاب  لصاح   ) نبرکدیـسکا يد  هب  نآ  ندش  هدولآ  زین  هدـنمد و  صخـش  يولگ  ای  ناهد  رد  دوجوم  ياهیرتکاب 

.دشاب یهن  نیا  رد  يونعم  یتّلع  مه  دیاش  .دوش  رتمک  ای  دورب  نیب  زا  اذغ  نآ  ییازورین  تکرب و  هک  دوش  یم  ببس  هلأسم 

(1/ کُلم - ) 1
(14/ نونمؤم - ) 2

.1/247 مق ، ثیدحلاراد  رشن  ینیوزق ، لیلخ  ّالم  یفاک ، حرش  رد  یفاص  - 3
.مق یضر - رشن  ص146 ، ، 3 لصف ، 7 باب هر ،)  ) یسربط لضف  نب  نسح  قالخالا ، مراکم  - 4
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كرابم یندروخ  سدع ،  - 2

: دندومرف دوخ ، یمارگ  ناردپ  زا  لقن  هب  مالسلا )  هیلع   ) قداص ماما 

ًارِیثَک َو َْکَیلِإ  ُسِلْجََأل  یِّنِإ  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  َُهل : َلاَقَف  ناَهِّیَّتلا  ُْنب  ِهَّللا  ُْدبَع  ُهَءاَج  ْذِإ  ُهاَّلَصُم  ِیف  ٌِسلاَج  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِهَّللا  ُلوُسَر  اَْنَیب  »
َو ِسَدَْـعلِاب ! َْکیَلَع  ِناَهِّیَّتلا ، َْنبا  اَی  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َُهل  َلاَقَف  ِیتَْعمَد ! ُعِرُْـست  اـَل  ِیْبلَق َو  ُّقُِری  اَـمَف  ًارِیثَک ، َکـْنِم  ُعَمْـسَأ 

«. ًاِّیبَن َنوُْعبَس  ِهِیف  َكَرَاب  ْدَق  ِراَْربَْألا َو  ُماَعَط  َوُه  َءاَیِْربِْکلا َو  ُبِهُْذی  َهَْعمَّدلا َو  ُعِرُْسی  َْبلَْقلا َو  ُّقُِری  ُهَّنِإَف  ُْهلُک ؛

! هَّللا َلوسر  ای  تفگ : دمآ و  ناهِّیَت  نب  هَّللادـبع  دوب ؛ هتـسشن  دوخ  زامن  ياج  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هک  یلاح  رد  زور  کی  »
! دیآ یمن  مکشا  منک و  یمن  ادیپ  بلق  ّتقر  یلو  مهد ، یم  ارف  شوگ  رایسب  امش  نخس  هب  منیشن و  یم  امش  تمدخ  رایسب  نم 

ای دـنا و  هتـسج  كّربت  نآ  هب  ربمغیپ  داـتفه  دزیر و  یم  ورف  ار  کـشا  دـشخب و  یم  ّتقر  ار  بلق  هک  روخب  سدـع  دومرف : ترـضح 
(1) «. دنا هدش  دوخ ) ماعط  رد  نآ  لامعتسا  تهج  هب   ) نآ رد  تکرب  ببس 

هرفس ياذغ  نان و  ياه  هدرخ  تکرب   - 3

زا ار  تیزور  ورب  دـهدب ؛ ادـخ   “ يانعم هب  تسا و  هدـننک  لاؤس  هب  ّدر  باوج  يارب  هکلب  تسین و  اعد  يارب  ریبعت  نیا  َکـیف : َكِرُوب 
(2) .دشاب یم  نآ ” دننام  هاوخب و  رگید  ياج 

ص357. ج 1 ، يرقابریم ، همجرت  یسربط ، خیش  قالخألا ، مراکم  - 1
.يدجبا گنهرف  - 2
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: تسا هدمآ  ثیدح  رد  هکنانچ  تسا ؛ هتفر  راک  هب  زین  اعد  يارب  ریبعت  نیا  یهاگ  هتبلا ،

 : هلآ هیلع و  هللا  یلص  َلاَقَف  ِهَِدئاَْملا ؛ َهَراَُثن  ُطِقَْتلَی  َّيِراَْصنَْألا  َبوُّیَأ  َابَأ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ُِّیبَّنلا  يَأَر  َو  “ 

!« َکِیف َكِرُوب  َْکیَلَع َو  َكِرُوب  ََکل َو  َكِرُوب  »

: َلاَق يِْریَِغل ؟ ِهَّللا َو  َلوُسَر  اَی  َبوُّیَأ : ُوبَأ  َلاَقَف 

 …« ََکل ُْتُلق  اَم  ُهَلَف  َْتلَکَأ  اَم  َلَکَأ  ْنَم  ْمَعَن ؛ »

ترضح دنک ، یم  عمج  هداتفا - نوریب ]  ] هرفـس زا  هک  ار -  اذغ  ياه  هدرخ  هک  دید  ار  يراصنا  بّویاوبا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ 
: دومرف

!(« دشاب تکرب  وت ، لام )  ) رد وت و  رب  وت ، يارب  ! ) داب تکرب  رپ  وت  یگدنز  »

؟ تسه مه  يرگید  يارب  اعد  نیا  هَّللا ! َلوسر  ای  متشاد : هضرع  دیوگ : بّویاوبا 

(1) «. دشاب یم  زین  وا  يارب  اعد  نیمه  دروخب ، سک  ره  اذغ ) ياه  هدرُخ  زا   ) يدروخ وت  ار  هچنآ  يرآ ، : » دومرف

محر هلص ي  تاکز و  رد  تکرب   - 4

: تسا هدمآ  مالسلا )  هیلع   ) یلع نینمؤملاریما  ترضح  زا  یثیدح  رد 

« َنِیبَْرقَْألا َلَصَو  َنِینِمْؤُْملا َو  یَساَو  َهاَکَّزلا َو  یَتآ  ْنَم  ِلاَم  ِیف  ُهَکَرَْبلا  ُْلیَمُک ! اَی  »

ص276. ج1 ، يرقابریم ، همجرت  لکأ ، بادآ  رد  ، 3 لصف ، 7 باب یسربط ، خیش  قالخألا ، مراکم  - 1
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(1) «. دنک مِحَر  هَلِص ي  دیامن و  يرای  ار  نامیا  لها  دهد و  تاکز  هک  تسا  یسک  تورث  لام و  رد  تکرب  لیمک ! يا  »

هقدص رد  تکرب   - 5

: تسا هدمآ  نآ ، راثآ  هقدص و  اب  هطبار  رد  مالسلا )  هیلع   ) قداص ماما  زا  یثیدح  رد  زین 

« ِهَکَرَْبلا یَلَع  ُُفلْخَی  َنیَّدلا َو  یِضْقَی  ِهَقَدَّصلا  ُنْسُح  »

(2) «. دروآ یم  هتفر ، تسد  زا  لام  یپ  رد  تکرب  دنک و  یم  ادا  ار  یهدب  نیَد و  وکین ، هقدص ي  »

مالسلا اهیلع  ارهز  همطاف  ترضح  تکرب  رپ  دنبندرگ  تیاکح   - 6

تیاور يراصنا  هَّللادبع  نب  رباج  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  �یفطـصملاهراشب  باتک  زا  لقن  هب   (3) راونالاراِحب رد  هر )  ) یسلجم همالع 
: تفگ هک  دنک  یم 

فارطا رد  مدرم  تسشن و  تدابع  بارحم  نایم  رد  رـصع  زامن  ندناوخ  زا  سپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  مَّظعم  ربمغیپ  زور  کی 
؛ دنتسشن راوگرزب  نآ 

ص156. يرفعج ، همجرت  یناّرَح ، هَبعُش  یبا  نبا  لوقعلا ، فَُحت  - 1
.10  / 4 یبرع ، هیمالسا ، پاچ  ینیلک ، خیش  یفاکلا ، - 2

ج43/ص58)  ) راونالاراِحب - 3
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ار نتشیوخ  تسناوت  یمن  يریپ  فعض و  تّدش  زا  دوب و  هدیـشوپ  يا  هنهک  ياهـسابل  هک  برع  نیرجاهم  زا  يدرمریپ  ماگنه  نآ  رد 
.دش ایوج  وا  لاح  زا  دیدرگ و  يو  هجوتم ي  مالسا  نابرهم  ربمایپ  دش ؛ دراو  ترضح  نآ  روضح  هب  دیامن ، يرادهاگن 

! نادرگ زاین  یب  ارم  مشاب ، یم  تسدیهت  مهاوخ ؛ یم  سابل  ما ، هنهرب  هدب ؛ نم  هب  اذغ  ما ، هنسرگ  نم  دّمحم ! ای  تفگ : درمریپ 

، ریخ يوس  هب  يامنهار   » ینعی ِِهلِعافَک » ِریَخلا  یَلَع  ُّلاّدـلا  : » لاح نیع  رد  یلو  منک ، اـطع  وت  هب  مرادـن  يزیچ  نم  دومرف : ادـخ  ربمغیپ 
ار يو  زین  اهنآ  و  دراد ، تسود  ار  وا  لوسر  ادـخ و  هک  ورب  یـسک  نآ  هناـخ ي  بناـج  هب  زیخرب  دـشاب ،» یم  ریخ  نآ  هب  لـماع  ریظن 

(1) .همطاف هرجح ي  بناج  هب  ورب  دراد ، یم  مدقم  نتشیوخ  رب  ار  ادخ  هک  یسک  نآ  دنراد ، تسود 

هک یعقوم  دش ، هارمه  لالب  اب  یبارعا  .ربب  همطاف  هناخ  رد  رب  ار  یبارعا  نیا  زیخرب و  دومرف : لِالب  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
: تفگ دنلب  يادص  اب  دیسر ، رهطا  یهمطاف  هناخ  رد  رب 

!« نیَِملاَْعلا ِّبَر  ِْدنِع  ْنِم  ِلیِْزنَّتلِاب  نیِمَْألا  ِحوُّرلا  َلِیئَْربَج  َِطبْهَم  ِهَِکئاَلَْملا َو  َفَلَتُْخم  ِهَُّوبُّنلا َو  ِْتَیب  َلْهَأ  اَی  ْمُْکیَلَع  ُماَلَّسلا  »

راگدرورپ دزن  زا  نآرق  ندرک  لزان  يارب  نیما  لیئربج  دورف  ناگتـشرف و  ِدُـش  دـمآ و  ّلـحم  هک  ربماـیپ ! نادـناخ  يا  امـش  رب  مالـس  »
!« دیتسه نایناهج 

!؟ یتسیک مالَّسلا ؛ َکیَلَع  َو  دومرف : رهطا  همطاف ي 

.دوب لصتم  دندوب ، هدرک  باختنا  دوخ  يارب  هناگادج  مالسا  ربمایپ  هک  يا  هرجح  نآ  اب  مالسلا  اهیلع  رهطا  همطاف ي  هرجح ي  - 1
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یهارمه نم  اب  ما ، هنسرگ  ما ، هنهرب  نم  دّمحم ! رتخد  يا  ما ، هدمآ  امش  ردپ  دزن  رود  هار  زا  هک  متـسه  برع  زا  يدرمریپ  نم  تفگ :
! دنک تمحر  ار  وت  ادخ  نک ،

دندوب و هدروخن  اذغ  مالسلا  امهیلع  ارهز  همطاف  یلع و  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالـسا  مظعا  ربمغیپ  هک  دوب  زور  هس  تَّدم  عقوم ، نآ 
.دوب هاگآ  مالسلا  امهیلع  ارهز  یلع و  لاح  زا  ادخ  لوسر 

هب تشادرب و  دـندیباوخیم ، نآ  يور  مالـسلا  امهیلع  نیَنـسَح  تارـضح  هک  ار  يدنفـسوگ  تسوپ  نآ  مالـسلا  اـهیلع  ارهز  همطاـف ي 
! دیامرف اطع  وت  هب  مه  ار  نیا  زا  رتهب  اناوت  يادخ  دیاش  ریگب  تفگ : وا  هب  دومن و  اطع  یبارعا 

نیا نم  ینک ، یم  اطع  نم  هب  دنفـسوگ  تسوپ  کـی  وت  منک ، یم  تیاکـش  وت  هب  یگنـسرگ  زا  نم  دّـمحم ! رتخد  يا  تفگ : یبارعا 
؟! مهاوخ یم  هچ  يارب  ما ، هدش  مراچد  هک  یگنسرگ  نیا  اب  ار ، تسوپ 

نب هزمح  رتخد  همطاف -  هک  ار -  نتشیوخ  دنبندرگ  دینش  یبارعا  زا  ار  نخس  نیا  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  یتقو  دیوگ : یم  يوار 
ریگب و ار  دنبندرگ  نیا  تفگ : دومن و  اطع  یبارعَا  هب  درک و  زاب  دوخ  ندرگ  زا  دوب - ، هدروآ  شیارب  هیده  ناونع  هب  ِبلَّطُملادـبع - 

! دیامرف اطع  وت  هب  ار  نیا  زا  رتهب  نابرهم  ِيادخ  دیاش  شورفب ،

باحصا نایم  رد  ادخ  ربمغیپ  .دش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالـسا  ربمایپ  دجـسم  هجوتم ي  تفرگ ، ار  دنبندرگ  نآ  هکنیا  زا  سپ  یبارعَا 
، شورفب ار  دـنبندرگ  نیا  تفگ : درک و  اطع  نم  هب  همطاـف –  ترتخد -  ار  دـنبندرگ  نیا  هَّللا ! َلوسر  اـی  تفگ : یبارعا  .دوب  هتـسشن 

.دیامرفب یتمحرم  وت  هب  ادخ  دیاش 
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 - دّمحم رتخد  همطاف -  هک  یتروص  رد  دیامرفن ، یتمحرم  وت  هب  ادخ  هنوگچ  دومرف : دش و  نایرگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ 
!؟ تسا هدرک  اطع  وت  هب  ار  دنبندرگ  نیا  مدآ ، ترضح  نارتخد  نیرتگرزب 

!؟ مرخب ار  دنبندرگ  نیا  نم  یئامرف  یم  هزاجا  ایآ  هَّللا ! َلوسر  ای  تفگ : تساخرب و  رسای  نب  راّمع 

.درک دهاوخن  باذع  شتآ  هب  ار  نانآ  ادخ  دننک  تکرش  دنبندرگ  نیا  ندیرخ  رد  نیلقث  رگا  رخب ؛ دومرف :

؟ یشورف یم  دنچ  ار  دنبندرگ  نیا  یبارعَا ! يا  تفگ : راّمع 

مناوخب و زامن  ادخ  يارب  نآ  اب  مناشوپب و  نآ  یهلیسو  هب  ار  دوخ  تروع  هک  ینامَی  دُرب  کی  تشوگ و  نان و  مکـش  کی  هب  تفگ :
.دناسرب لایِع  لهَا و  هب  ارم  هک  رانید  کی 

رانید تسیب  غلبم  تفگ : دوب ؛ هدنامن  شیارب  زا  يزیچ  هتخورف و  دوب ، هدرک  اطع  يو  هب  ادخ  لوسر  هک  ار  ربیخ  تمینغ  مهـس  راّمع ،
مدـنگ و ناـن  مکـش  کـی  دـناسرب و  نطو  هب  ار  وت  هک  ار  مدوخ  راوهار  رتـش  (2) و  ینامَی دُرب  کـی  (1) و  هّیرَجَه مهرد  تـسیود  و 

.مهد یم  وت  هب  تشوگ 

! یتواخساب ردقچ  وت  درم ! يا  تفگ : یبارعا 

.تخادرپ يو  هب  دوب ، هداد  هدعو  هک  ار  هچنآ  راّمع 

هنیدم یکیدزن  رد  رَجَه ، هب  بوسنم  - 1
یمشپ هار  هار  هماج ي  یعون  - 2
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هدیـشوپ تا  هنهرب  ندب  ایآ  يدش ؟ ریـس  ایآ  دومرف : يو  هب  ترـضح  نآ  دش ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هجوتم  یبارعا  یتقو 
! مدیدرگ زاین  یب  نم  وت ، يادف  هب  مردام  ردپ و  يرآ ! تفگ : دش ؟

! نک یفالت  ناربج و  همطاف  ياطع  نیا  هب  تبسن  نونکا  دومرف : یبارعَا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

هب ایادـخ ! راب  یـشاب ، یم  ام  قزار  تهج  ره  زا  وت  میتسرپ ! یمن  ار  وت  زا  ریغ  ام  یلزا ، یتسه  یئادـخ  وت  اراگدرورپ ، تفگ : یبارعا 
! دشاب هدینشن  یشوگ  دشاب و  هدیدن  یمشچ  هک  نک  یئاطع  رهطا  همطاف ي 

رد ایند  رد  ار  اعد  نیا  ادخ  دومرف : دش و  نتشیوخ  باحـصا  هجوتم ي  تفگ ، نیمآ  هکنیا  زا  سپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ 
دـشاب یم  همطاف  رهوش  یلع ، تسین ؛ نم  ریظن  يدحا  هک  متـسه  همطاف  ردپ  نم  اریز  دومن ، باجتـسم  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  قح 

ریظن هک  هدرک  اطع  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  هب  ار  نینسح  ادخ  دوبن ؛ رهطا  همطاف ي  يارب  ًادبا  يدننامه  رـسمه و  دوبن  یلع  رگا  هک 
دادقم و هب  ترضح  نآ  هاگنآ  دنتسه ؛ تشهب  لها  ناناوج  گرزب  ناربمایپ و  طابسا  ياقآ  ود  نیَنـسَح  درادن ؛ دوجو  َملاع  رد  ناشیا 

؟ میوگب امش  يارب  نیا  زا  شیب  دیهاوخیم  ایآ  تفگ : دندوب  شلباقم  رد  هک  ناملس  راّمع و 

! هَّللا َلوسر  ای  يرآ  دنتفگ :

کَلَم ود  دوش  نفد  دیامن و  تلحر  رهطا  همطاف  هک  یماگنه  تفگ : دمآ و  نم  دزن  لیئربج  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  لوسر 
: دنیوگ یم  وا  هب  .تسا  ادـخ  نم  راگدرورپ  تفگ : دـهاوخ  وا  تسیک ؟ وت  راگدرورپ  دـنیوگ : یم  دـننک و  یم  لاؤس  يو  زا  ربق  رد 

هداتسیا مربق  بل  رب  هک  بلاطیبا  نب  یلع  نیمه  دیوگ : یم  تسیک ؟ وت  ِّیلو  دنیوگ : یم  يو  هب  .مردپ  دیوگ : یم  تسیک ؟ وت  ربمغیپ 
.تسا
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يادـخ میوگب ! امـش  يارب  همطاـف  لـئاضف  زا  نیا ، زا  شیب  اـت  دیـشاب  هجوتم  تفگ : درک و  هفاـضا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
ناـمز رد  هک  هکئـالم  نیا  دـنیامن ؛ ظـفح  پچ  تسار و  بقع ، ولج ، زا  ار  همطاـف  هک  هدوـمن  رومأـم  ار  هکئـالم  زا  یهورگ  ناـبرهم 

.دنتسرف یم  شنادنزرف  رهوش و  ردپ و  همطاف و  هب  یناوارف  تاولص  دنشاب ، یم  وا  اب  يو  تلحر  عقوم  وا و  ربق  دزن  همطاف و  تایح 

نیا دننام  دنک  ترایز  ار  همطاف  هک  یـسک  دشاب ؛ هدرک  ترایز  تایح  نامز  رد  ارم  ایوگ  دیامن ، ترایز  توف  زا  سپ  ارم  هک  یـسک 
هک یـسک  دـشاب ؛ هدرک  ترایز  ار  همطاف  هکنیا  لثم  دـنک  ترایز  ار  بلاطیبا  نب  یلع  هک  یـسک  دـشاب ؛ هدرک  تراـیز  ارم  هک  تسا 

امهیلع نیَنـسَح  نادـنزرف  هک  یـسک  دـشاب ؛ هدرک  ترایز  ار  بلاطیبا  نب  یلع  ایوگ  دـنک  ترایز  ار  مالـسلا  اـمهیلع  نیـسح  نسح و 
.دشاب هدرک  ترایز  ار  ناشیا  دوخ  هک  تسا  نیا  ریظن  دنک ، ترایز  ار  مالسلا 

هب ار  نآ  سپـس  دـیچیپ ، ینامی  دُرب  کی  نایم  رد  ار  نآ  دومن و  وبـشوخ  کشُم  اب  ار  مالـسلا  اـهیلع  ارهز  همطاـف ي  دـنبندرگ  راّـمع 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  مظعا  ربماـیپ  روضح  هب  ریگب و  ار  دـنبندرگ  نیا  تفگ : يو  هب  داد و  دوـب ،  (1)« مهس  » شمان هک  یمالغ 

! مدومن هیده  ترضح  نآ  هب  زین  ار  وت  نم  نک ، میدقت 

ترـضح نآ  ضرع  هب  ار  راّمع  نخـس  دـمآ ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  روضح  هب  تفرگ و  ار  دـنبندرگ  هکنیا  زا  سپ  مـالغ 
، مدیـشخب يو  هب  دنبندرگ  نیا  اب  ار  وت  نم  ارهز ؛ مرتخد  بناج  هب  ورب  تفگ : مالغ  نآ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  دیناسر ؛

وناب نآ  داد ، حرـش  وا  يارب  ار  ادـخ  ربمایپ  نخـس  دـمآ و  مالـسلا  اهیلع  رهطا  همطاف ي  روضح  هب  دـنبندرگ  نآ  اب  مالغ  هک  یماـگنه 
.دومن دازآ  ادخ  هار  رد  ار  مالغ  نآ  تفرگ و  ار  دنبندرگ 

.دوب هدیرخ  ربیخ  تمینغ  مهس  زا  ار  وا  هک  دنتفگ  یم  مهس  ظاحل  نیدب  ار  يو  - 1
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!؟ مالغ يا  يدنخ ، یم  هچ  يارب  دومرف : مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  دیدنخ ؛ دش ، دازآ  هکنیا  زا  سپ  مالغ 

: تفگ مالغ 

!« ِهِّبَر َیلِإ  َعَجَر  ًاْدبَع َو  َقَتْعَأ  ًاریِقَف َو  �یَنْغَأ  ًاناَیْرُع َو  اَسَک  ًاِعئاَج َو  َعَبْشَأ  ِدْقِْعلا ؛ اَذَه  ِهَکََرب  ُمَظِع  ِینَکَحْضَأ  »

، درک زاین  یب  ار  يریقف  دـیناشوپ ، ار  يا  هنهرب  درک ، ریـس  ار  يا  هنـسرگ  اریز  درک ؛ نادـنخ  ارم  دـنبندرگ  نیا  تکرب  ریخ و  یگرزب  »
(1) !« تشگزاب شیوخ  بحاص  تسد  هب  دومن و  دازآ  ار  يدیرخرز  مالغ 

كرابم رکذ  باتک و  نآرق ،

هراشا

: تسا هتفر  راک  هب  ینامسآ  باتک  نیا  يارب  كرابم  بقل  میرک ، نآرق  ياج  دنچ  رد 

یلَع ْمُه  ِِهب َو  َنُونِمُْؤی  ِهَرِخْآلِاب  َنُونِمُْؤی  َنیذَّلا  اَهلْوَح َو  ْنَم  �يرُْقلا َو  َّمُأ  َرِْذُنِتل  ِْهیَدَی َو  َْنَیب  يذَّلا  ُقِّدَـصُم  ٌكَرابُم  ُهاْنلَْزنَأ  ٌباتِک  اذـه  «َو 
(2)« َنوُِظفاُحی ْمِِهتالَص 

�يرُقلا ُّما  مدرم  نآ ، اب  ات  تسا ؛ هدش  لزان  نآ  زا  شیپ  هک  تسیزیچ  هدننک ي  قیدصت  میا ، هدرک  لزان  هک  كرابم  یباتک  تسا  نیا  »
بقارم ناـنیا  .دـنراد  ناـمیا  زین  نآ  هب  دـنراد ، ناـمیا  تماـیق  زور  هب  هـک  یناـسک  یهد ؛ مـیب  ار  شفارطا  مدرم  و  هـمّرکم ) هّـکم ي  )

«. دنشیوخ ياهزامن 

ص72-69. یفجن ، همجرت ي  راونألا ، راحب  دلج 43  همجرت  مالّسلا ، اَهیلع  ارهز  ترضح  یناگدنز  - 1
92/ ماعنا - 2
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ریسفت

هراشا

نآرق هب  هیآ  نیا  رد  هدش ، ناونع  همیرک  هیآ ي  نیا  زا  لبق  هیآ ي  رد  تاروت ،)  ) دوهی ینامـسآ  باتک  هرابرد ي  هک  یثحب  هلابند ي 
تاروت ِرکذ  تقیقح ، رد  دوش و  یم  هراشا  تسا ، اهنآ ) نیرت  تکربرپ  ای  نیرتکرابم  نیرتلماک و  و   ) ینامـسآ رگید  باتک  کـی  هک 

.دننکن تشحو  بُّجعت و  رشب  کی  رب  ینامسآ ، باتک  کی  لوزن  زا  ات  نآرق  رکذ  يارب  تسا  يا  همدقم 

: دیامرف یم  تسخن 

« ُهاْنلَْزنَأ ٌباتِک  اذه  «َو 

« میدرک لزان  ار  نآ  ام  هک  تسیباتک  نیا  »

« ٌكَرابُم »

« تکربرپ رایسب  تسیباتک  »

.تساهیزوریپ اهیکین و  تاریخ و  عاونا  همشچرس  اریز 

« ِْهیَدَی َْنَیب  يِذَّلا  ُقِّدَصُم  »

«. دنک یم  قیدصت  ار  یگمه  دنا ، هدش  لزان  نآ  زا  شیپ  هک  ار  یبتک  هَوالِع ، هب  »

قیبطت نآ  رب  تسا ، هدمآ  اهنآ  رد  هک  ییاه  هناشن  مامت  هک  تسنآ  دنک ، یم  قیدصت  ار  نیـشیپ  هسدـقم  بتک  نآرق ، هکنیا  زا  روظنم 
.دیامن یم 
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نآ زا  نیـشیپ  بتک  رد  هک  ییاه  هناشن  دوجو  یکی  هدیدرگ : نایب  هتـشذگ  هلمج  ود  رد  نآرق  تیناّقح  رب  هناشن  ود  بیترت ، نیدـب  و 
رظن زا  مه  نیاربانب ، .تسا  هدمآ  نآ  رد  تداعـس  هلیـسو ي  تکرب و  ریخ و  هنوگ  ره  هک  نآرق  دوخ  ياوتحم  رگید  هدش و  هداد  ربخ 

.تسا راکشآ  نآ  رد  تیناّقح  ياه  هناشن  یخیرات  كرادم  دانسا و  رظن  زا  مه  اوتحم و 

: هک دهد  یم  حیضوت  نینچ  ار  نآرق  لوزن  فده  سپس 

« اَهلْوَح ْنَم  �يرُْقلا َو  َّمُأ  َرِْذُنِتل  «َو 

«. يزاس هاگآ  ناشفئاظو  اهتیلوؤسم و  هب  ینک و  راذنِا  دنتسه ، نآ  درِگ  هک  ار  اهنآ  مامت  و  هّکم )  ) �يرُقلا ُُّما  ات  میداتسرف  ار  نآ  »

رد ًاصوصخم  نآرق -  همانرب ي  نیرت  مهم  فئاظو ،” كرت  زا  ندناسرت  اه و  تیلوؤسم  هب  نداد  هجوت   “ ینعی راذـنِا ”  “ هک اجنآ  زا  و 
.تسا هدش  هراشا  تمسق  نیا  هب  اهنت  تسا ، رگنایغط -  شکرس و  صاخشا  ربارب 

: دیوگ یم  هیآ  نایاپ  رد  و 

« َنوُِظفاُحی ْمِِهتالَص  یلَع  ْمُه  ِِهب َو  َنُونِمُْؤی  ِهَرِخْآلِاب  َنُونِمُْؤی  َنیِذَّلا  «َو 

دوخ ياهزامن  بقارم  دروآ و  دـنهاوخ  نامیا  باتک  نیا  هب  دـنراد ، نامیا  لامعا  شاداپ  باـسح و  زیخاتـسر و  زور  هب  هک  یناـسک  »
«. دوب دنهاوخ 

(: دوش راکشآ  رتشیب  نآرق  تکرب  ات   ) تشاد هجوت  دیاب  بلطم  ود  هب  اجنیا  رد 
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تسا یناهج  نییآ  کی  مالسا   - 1

هراشا

همه هک  تسا  نیا  نم  فده   » دـننام یتاریبعت  تسا ؛ یناهج  نییآ  کی  مالـسا  هک  دـهد  یم  یهاوگ  یبوخ  هب  نآرق ، فلتخم  تایآ 
يا وگب :  » »(2) و تسا نایناهج  رّکذت  هلیـسو ي  نآرق  نیا   » »(1) و منک راذنِا  نآرق  اب  دـسر  یم  اهنآ  هب  منخـس  هک  ار  یناسک  امش و 

هکنیا بلاـج  .تسا  تقیقح  نیا  هاوـگ  تسناوارف ، نآرق  رد  هـک  نآ  لاـثما  »(3) و  متـسه امـش  همه  يوس  هب  ادـخ  لوسر  نم  مدرم !
.دنا هدیدرگ  لزان  دوب ، هدرکن  زواجت  رهش  نیا  طیحم  زا  مالسا  زونه  هک  عقوم  نآ  رد  ینعی  هّکم  رد  تایآ  نیا  زا  يرایسب 

لاکشا

راذنا هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تکربرپ  تثعب  فده  هنوگچ  : » هک دیآ  شیپ  لاؤس  نیا  ثحب ، دروم  هیآ ي  هب  هجوت  اب  دیاش 
»؟ درادن تافانم  مالسا  ندوب  یناهج  اب  نیا  ایآ  هدش ؟ رکذ  دنتسه ، نآ  نوماریپ  هک  یناسک  هّکم و  مدرم  تیاده  و 

رد یمکحم  هبرح ي  دوخ  نامگ  هب  تسا و  هدـش  لـقن  رگید  بهاذـم  ناوریپ  زا  رگید  یـضعب  دوهی و  زا  یـضعب  زا  داریا  نیا  ًاـقافتا 
(. هّکم فارطا  هّکم و  ینعی   ) دزاس یم  دودحم  یصاخ ، هقطنم ي  رد  ار  نآ  هک  دنا  هتفای  مالسا  ندوب  یناهج  ربارب 

(19/ ماعنَا « ) َغََلب ْنَم  ِِهب َو  ْمُکَرِْذنُِأل  - » 1
(90/ ماعنَا « ) َنیَِملاْعِلل �يرْکِذ  اَّلِإ  َوُه  ْنِإ  - » 2

(158/ فارعا « ) ًاعیِمَج ْمُْکَیلِإ  ِهَّللا  ُلوُسَر  یِّنِإ  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  ای  ُْلق  - 3
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خساپ

ناوت یم  هکلب  درادـن ؛ مالـسا  ندوب  یناهج  اب  تافانم  هیآ  نیا  اهنت  هن  دوش و  یم  نشور  ًالماک  هتکن  ود  هب  هجوت  اب  داریا ، نیا  باوج 
: تسا نآ  ندوب  یناهج  لئالد  زا  یکی  تفگ 

هروس ي رد  ًالثم  اتسور ، ای  کچوک و  ای  دشاب و  گرزب  رهـش  هکنیا  زا  ّمعا  تسیدابآ ، هنوگ  ره  ینعم  هب  نآرق ، نابز  رد  هَیرَق  فلا )
: میناوخ یم  نینچ  ردپ  لباقم  رد  وا و  ناردارب  نابز  زا  فسوی 

(1)« .نک لاؤس  میدوب ، نآ  رد  هک  يا  هیرق  زا  »

رـصم زیزع  هاگتـسد  فرط  زا  نیماینب ”  “ اهنآ ردارب  فیقوت  يارجام  رـصم و  تختیاپ  زا  تشگزاب  زا  سپ  نخـس  نیا  هک  میناد  یم  و 
: میناوخ یم  نینچمه  تسا و  هدوب 

رب نیمز  نامـسآ و  زا  ار  تاکرب  دننک ، هشیپ  اوقت  دـنروایب و  نامیا  دـننک ، یم  یگدـنز  نیمز  يور  ياه  يدابآ  رد  هک  یمدرم  رگا  »
(2)« .دوشگ میهاوخ  اهنآ 

.دوش یم  لماش  ار  ناهج  ینوکسم  طاِقن  همه ي  هکلب  تسین ؛ اهاتسور  صوصخ  اجنیا  رد  روظنم  تسا  یهیدب 

وحَد  “ ماـن هب  نآ  زا  دـندش و  هدرتـسگ  هبعک  هناـخ ي  ریز  زا  نـیمز  ياهیکـشخ  میناوـخ : یم  يددـعتم  تاـیاور  رد  رگید ، فرط  زا 
.تسا هدش  دای  نیمز ) شرتسگ  ” ) ضرَالا

طاقن رد  دنتسشن و  ورف  ًاجیردت  اهبآ  دوب ؛ هدیشوپ  بآ  زا  نیمز  هرک  مامت  یبالیس ، ياهناراب  رثا  رب  زاغآ ، رد  هک  میناد  یم  زین  ار  نیا 
رس بآ  ریز  زا  هک  يا  هطقن  نیتسخن  یمالسا ، تایاور  قبط  .دندروآرب  رس  بآ ، ریز  زا  ًاجیردت  اهیکـشخ  دنتفرگ و  رارق  نیمز  تسپ 

دوب و هّکم  نیمزرس  دروآ ، رب 

(82/ فُسوی « ) اهِیف اَّنُک  ِیتَّلا  َهَیْرَْقلا  ِلَئْس  َو  - » 1
؛) 96/ فارعا « ) ِضْرَْألا ِءامَّسلا َو  َنِم  ٍتاکََرب  ْمِْهیَلَع  انْحَتََفل  اْوَقَّتا  اُونَمآ َو  �يرُْقلا  َلْهَأ  َّنَأ  َْول  َو  - » 2
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نآ زا  اریز  درادـن ؛ نخـس  نیا  اب  یتافانم  هنوگچیه  تسین ، ایند  ياهنیمز  عافترا  نیرتدـنلب  رـضاح  لاح  رد  نیمزرـس  نیا  عافترا  رگا 
قامعا رد  اه  هوک  زا  یـضعب  تسا ؛ هدـش  نوگرگد  یلک  هب  نیمز  يور  طاقن  عضو  نونک  ات  درذـگ و  یم  لاـس  نویلیم  اهدـص  زور 

يایفارغج یسانش و  نیمز  ملع  تامّلـسم  زا  نیا  دنا و  هدش  هوک  یهّلق  هب  لیدبت  اهـسونایقا  قامعا  زا  یـضعب  هتفرگ و  رارق  اهـسونایقا 
.تسا یعیبط 

، دـش هتفگ  هچنآ  هب  هجوت  اب  .تسا  يزیچ  ره  زاغآ  ءادـتبا و  ساسا و  لصا و  ینعم  هب  میتفگ  زین  قباس  هک  روطناـمه  ُّما ”  “ هملک ب )
نیمز يور  ياهیکـشخ  ماـمت  شیادـیپ  زاـغآ  لـصا و  هک  تسنیا  رطاـخ  هب  دـنیوگ  یم  �يرُقلا » ُّما   » هّکم هب  رگا  هک : دوش  یم  نشور 

.دوش یم  لماش  ار  نیمز  يور  مدرم  مامت   (1)« اَهلوَح نَم  َو   » نیاربانب تسا و 

هللا یلص  مرکا  ربمایپ  هک  یناوارف  ياه  همان  نینچمه  دنک ؛ یم  دییأت  ار  ریسفت  نیا  زین  مالـسا ” ندوب  یناهج   “ نوماریپ هتـشذگ  تایآ 
.دشاب یم  عوضوم  نیا  رب  يرگید  هاوگ   (2)، تشون رصیق  �يرسک و  دننام  ایند  گرزب  نارادمامز  يارب  هلآ  هیلع و 

زامن تکرب  تیمها و   - 2

هراشا

طابترا ادخ و  اب  دنویپ  رهظم  زامن  میناد  یم  هک  روطنامه  تسا و  هدش  زامن  هب  هراشا  اهنت  ینید  تاروتـسد  مامت  نایم  زا  هیآ ، نیا  رد 
هضیرف ي اهنت  تاـیآ ، نیا  لوزن  ماـگنه  یـضعب ، هدـیقع ي  هب  تسا و  رتـالاب  رترب و  تاداـبع  همه ي  زا  لـیلد  نیمه  هب  تسوا و  اـب 

(3) .دوب زامن  نیمه  یمالسا 

دنتسه نآ  نوماریپ  هک  یناسک  - 1
ص452) ج2 ، هنومن ، ریسفت  - 2

ص347-342. ج5 ، هنومن ، ریسفت  زا : فّرصت ، اب  مأوت  لقن  - 3
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: ناهج نیمزرس  نیرت  كرابم  نآرق ، لوزن  زاغآ  ّلحم  همّرکم ، ۀّکم 

(1  ) هرامش ریوصت 

: دیامرف یم  یفّرعم  كرابم ، هناخ ي  نیرترب  نیلّوا و  ار  هبعک  هناخ ي  میرک ، نآرق  رد  دنوادخ 

(1)« َنیَملاْعِلل يدُه  ًاکَرابُم َو  َهَّکَِبب  يذََّلل  ِساَّنِلل  َعِضُو  ٍْتَیب  َلَّوَأ  َّنِإ  »

ناـیناهج يارب  كراـبم و  تسا و  هّکم  رد  هک  تسا  ناـمه  هدـش ، هداـهن  مدرم ، تداـبع ]  ] يارب هک  يا  هناـخ  نیتـسخن  تقیقح ، رد  »
«. تسا تیاده  یهیام ] ]

هیآ ظافلا  ریسفت 

: دیوگ یم  یناهفصا  بغار 

: دیوگ یم  هک  تسا  لوقنم )  ) دهاجم زا  ینعم  نیا  (2) و  تسا هّکم  نامه  هََّکب » »

” ُهَدَمَس ُهَسأر و  َدَبَس   “ دننام

96/ نارمِع لآ  - 1
تسا هدش  لّدبم  میم  هب  نآ  رد  ءاب  دنیوگ : یم  یخرب  هک  - 2
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؛ تسا هدش  لیدبت  م )  ) هب ب )  ) فرح هک   (1)،

هک تسا  یتبرـض  نآ  و  بزال ” مزال و  هبرـض  : “ دنیوگ هک  تسا ، مزال  تباث و  ینعم  هب  ود  ره  هک  مزال ”  “ و بزال ”  “ رد روطنیمه  و 
.تسا وضع  نآ  مِزالُم  یقاب و  شیاج  زونه  يدوبهب  زا  سپ 

: دیامرف یلاعت  يادخ 

(2)« ًاکَرابُم َهَّکَِبب  يِذََّلل  ِساَّنِلل  َعِضُو  ٍْتَیب  َلَّوَأ  َّنِإ  »

دوخ ار  نآ  یخرب  روـطنیمه  دـنا و  هتـسناد  مارحلادجـسم  ماـن  ار  نآ  یخرب  زین  تسا و  هّکم ”  “ لـخاد نطب و  هّکب ” : “ هدـش هتفگ  زین 
.دنا هتسناد  دننک ، یم  فاوط  هک  ییاجنآ  هناخ و  هبعک و 

.دنوش یم  مکارتم  دننک و  یم  ماحدزا  فاوط  رد  مدرم  اریز  تسا ؛ هدش  قتشم  ماحدزا ، ینعی  ّكاَبَت ”  “ زا هّکب ”  “ مان

ياهندرگ ینعی  هَِربابَجلا ،” َقاـنعأ  ُّکـُبَت   “ اـجنآ رد  هک  تسا  تهج  نیا  زا  دـنا : هتفگ  هّکب ”  “ هب هّکم ”  “ ندـیمان رد  رگید ، یخرب  زین 
(3) .دنک یم  درُخ  دبوک و  یم  ار  دحلم  نارگمتس 

اهناسنا یتسه و  ناهج  هب  تبسن  همّرکم ، هّکم ي  یئایفارغج  تیمها 

( توتلش ملسم   ) رصم ياضف  دیشروخ و  تاقیقحت  یلم  زکرم  داتسا  تاقیقحت 

هراشا

همّرکم هّکم ي  رهـش  هک  تسا  هداد  ناشن  دیدج ، نانادـیفارغج  تاقیقحت  هکنآ  بلاج  .دـش   (4) ضرالا وْحَد  تایاور  هب  هراشا  ًـالبق 
یلم زکرم  داتـسا  توتلـش - ” ملـسم   “ زا لقن  هب  ناتـسبرع  پاـچ  ضاـیرلا ، هماـنزور  .تسا  هتفرگ  رارق  نیمز  هرک ي  زکرم  رد  ًاـقیقد 

: تسا هتشون  رصم -  ياضف  دیشروخ و  تاقیقحت 

درک يزارف  ندرگ  تفرگ ؛ الاب  ّربکت  زا  ار  شرس  - 1
96/ نارمِع لآ  - 2

ص301-300. ج1 ، ینیسح ، يورسخ  اضرمالغ  یناهفصا ، بغار  تادرفم  قیقحت  همجرت و  - 3
هبعک هناخ ي  ریز  زا  نیمز  ندش  هدرتسگ  - 4
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هتفرگ رارق  برغم ) قرشم و  بونج ، لامش ،  ) یلصا تهج  راهچ  تمس  هب  تسرد  هبعک  ناکرا  هک  تسا  هداد  ناشن  یکلف  تاقیقحت 
: دوزفا يو  تسا ؛

نکر  “ لامش و تمس  هب  یماش ” نکر  ، “ بونج تمس  هب  ینامی ” نکر  ، “ قرـش تمـس  هب  دوسالارجح ”  “ دراد دیکات  تاقیقحت  نیا 
.تسا هتفرگ  رارق  برغ  تمس  هب  زین  دوسالارجح ” لباقم 

راهظا تسا ، هدوب  یلـصا  تهج  راهچ  رگناشن  تقلخ  ودـَب  زا  هفّرـشم  هبعک ي  ناکرا  عقاو ، رد  هکنیا  ناـیب  اـب  یکلف  روما  داتـسا  نیا 
رهـش هرابرد ي  ییاه  یتفگـش  هب  يزورما  ملع  .دراد  ایفارغج  يراّمعم و  هنیمز ي  رد  گرزب  هزجعم ي  کی  زا  ناـشن  هبعک ، تشاد :

: تسا هتفای  تسد  هّکم  كرابم 

: دوش یم  هصالخ  ناونع  دنچ  رد  دراوم  نیا 

تسا نیمز  هرک  زکرم  همّرکم  هّکم ي   - 1

هّکم ي هکنیا  رب  ینبم  دـش ؛ فـشک  يدـیدج  یملع  تقیقح  هک  هاـگنآ  تشگ ، یتفگـش  راـچد  تدـش  هب  لاس 1977 م  رد  ناـهج 
دایز تاعلاطم  اب  هک  دوب  يا  هلاس  دنچ  رمتسم  ياهشواک  شالت و  یهجیتن  فشک  نیا  .تسا  نیمز  هرک  رد  اه  یکـشخ  زکرم  همّرکم 
لامک نیـسح  رتکد  ، “ ناملـسم دنمـشناد  .دمآ  تسد  هب  یفارغج  ياه  هشقن  لودـج و  مسر  ییایفارغج و  تالآرازبا  زا  هدافتـسا  اب  و 

: دنک یم  لقن  نینچ  ار  بیجع  فشک  نیا  ناتساد  نیدلا ،”

( مالسلا مهیلع  ترتع  نآرق و  ياهیگژیو   ) نیلقثلا www.Ghaemiyeh.comصیاصخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 513زکرم  هحفص 359 

http://www.ghaemiyeh.com


36 ص :

ره هب  اـت  دوب  يا  هلیـسو  نتخاـس  نم  فدـه  مدوب ؛ يرگید  زیچ  لاـبند  دوـب و  نیا  زا  ریغ  مفدـه  مدرک ؛ عورـش  ار  مشواـک  ثحب و  “
نیا مدرک و  یم  دروخرب  لکـشم  نیا  هب  متـشاد  هک  ییاهترفاسم  رد  نم  اریز  دـهد ، ناشن  وا  هب  ار  هلبق  تهج  ات  دـنک  کمک  یناسنا 
.دهد ناشن  ام  هب  ار  هلبق  تهج  هک  تسین  يدجسم  نآ  رد  هک  ییاهرهـش  رد  صوصخ  هب  دیآ ، یم  شیپ  یناملـسم  ره  يارب  لکـشم 

ياهرادم ادتبا ، .مروآ  تسد  هب  ار  هلبق  ياه  تهج  هشقن  نآ  يور  رب  منک و  مسر  نیمز  هرک  يارب  يدیدج  هشقن ي  ات  مداتفا  رکف  هب 
درک و روطخ  منهذ  هب  یبـیجع  زیچ  ناـهگان  .مدیـشک  ار  هراـق  جـنپ  سپـس  و  یبرغ ) یقرـش -   ) یقفا و  یبونج ) یلامـش -   ) يدومع

.تسا هتفرگرارق  ناهج  ياه  یکشخ  طسو  رد  همّرکم  هّکم ي  هک  دوب  نیا  نآ  مدش و  هدز  تریح 

هزادـنا قرـش و  رد  یکـشخ  یهطقن  نیرخآ  يور  رب  رگید  كون  مداهن و  همّرکم  هّکم ي  يور  رب  ار  نآ  كون  متـشادرب و  يراـگرپ 
؛ برغ رد  یکـشخ  هطقن ي  نیرخآ  يور  رب  ار  رگید  كوـن  مداـهن و  همّرکم  هّکم ي  يور  رب  ار  نآ  كوـن  رگید  راـب  کـی  متفرگ ؛

! تسا ربارب  مه  اب  ود  ره  هزادنا ي  مدید 

زا �یلاعت  دنوادخ  دارم  دـیاش  و   ] دـنا هدـش  میـسقت  همّرکم  هّکم ي  فارطا  يواسم  روط  هب  ناهج  ياه  یکـشخ  مدیـسر  هجیتن  نیا  هب 
.تسا ناهج  ياه  یکشخ  زکرم  همّرکم  هّکم ي  هک  مدیمهف  و  دشاب ]! نیمه  دش ، ثحب  ًالبق  هک   (1)« اَهلوَح نَم  �يرُقلا َو  ُّما   » ریبعت

مدش هجوتم  مه  زاب  مداد ؛ همادا  ار  متاعلاطم  مدروآ و  نوریب  زین  ار  ایلارتسا -  اکیرمآ و  یهراق  فشک  زا  لبق  میدق -  ناهج  هشقن ي 
! تسا ناهج  ياه  یکشخ  زکرم  همَّرکم  هّکم ي  زین  میدق  هشقن ي  قبط  هک 

: تسا مزال  دروم  نیا  رد  هتکن  راهچ  رکذ 

92/ ماعنا - 1
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يارب یتختیاپ  هلزنم ي  هب  همّرکم  هکم ي  هک : تسا  ینعم  نیا  هب  هتفرگ ، رارق  یتسه  ناهج  زکرم  رد  همّرکم  هّکم ي  هکنیا  لوا : هتکن 
روشک و طـسو  رد  هک  تسا  یتختیاـپ  اـه  تختیاـپ  نیرت  تکرب  رپ  نیرتـیوق و  نیرتـهب و  هک  تسین  یکـش  چـیه  تسا و  نیمز  هرک 

یملع تقیقح  نیا  هب  نآرق  رد  .ددرگ  یم  دـمآ  تفر و  طاـبترا و  تلوهـس  ثعاـب  تروص  نیا  رد  اریز  .دـشاب  هدـش  عقاو  تموکح 
: دیامرف یم  هک  اجنآ  .تسا  هدش  هراشا 

(1)« ًاطَسَو ًهَّمُأ  ْمُکاَْنلَعَج  َِکلَذَکَو  »

«. میداد رارق  طسو  یتّلم  ار  امش  نامگ  یب  »

تیعقوم ناکم و  رد  میدـید  هکنانچ  تسا و  هنایم  هاـگیاج ، تلزنم و  رد  تسا ؛ هناـیم  شور ، جـهنم و  رد  تسا ؛ هناـیم  ینید  مالـسا ،
.تسا هنایم  زین  یئایفارغج 

کی زا  اـت  دریگ ، رارق  نیمز  هرک ي  طـسو  رد  همّرکم  هّکم ي  هک  تـسا  هدرک  یم  ءاـضتقا  يدـنوادخ  لدـع  تـمحر و  مود : هـتکن 
رد مزال  هزادـنا ي  هب  يواسم و  روط  هب  نید  نیا  رگید ، یفرط  زا  دـشاب و  ناسآ  ناهج  ماـمت  يارب  مالـسا  رون  راـشتنا  تکرب  فرط ،

.دریگ رارق  نارگید  رایتخا 

: تسا ناهج  مدرم  مامت  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  تُّوُبن  تکرب  هک  ییاجنآ  زا  موس : هتکن 

143/ هرقب - 1
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(1) !«. دنتسه ربخ  یب  مدرم  رثکا  نکیلو  یشاب ؛ هدنهد  میب  ناسر و  هدژم  ات  میا ، هداتسرف  نامدرم  یگلمج  يارب  ار  وت  ام  »

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نیرِخآ  ثعبم  هکنیا  دشاب و  نایناهج  تلاسر  دـهم  همّرکم ، هّکم ي  هک  درک  یم  اضتقا  دـنوادخ  تمکح 
یم بوسحم  ایفارغج ) شناد  ثیح  زا   ) يدـنوادخ يزاجعا  دوخ ، هتفرگ ، رارق  تسا -  اهیکـشخ  زکرم  هک  ناهج -  هطقن ي  نیا  رد 

.ددرگ

.تسا هتفر  راک  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  دیـشروخ و  فصو  رد  طقف  غارچ )  ) جارِـس هملک  میرک ، نآرق  رد  مراهچ : هتکن 
: دیامرف یم  دیشروخ  فصو  رد  دنوادخ 

(2) «. تسا هداد  رارق  غارچ  ار  دیشروخ  نابات و  اهنامسآ  نایم  رد  ار  هام  «و 

: دیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  فصو  رد  و 

(3)« ًارِینُّم ًاجاَرِس  ِِهنْذِِإب َو  ِهَّللا  َیلِإ  ًایِعاَد  «َو 

«. نابات یغارچ  ناونع  هب  وا و  نامرف  قبط  ادخ  يوس  هب  يا  هدننک  توعد  ناونع  هب  میداتسرف ) ار  وت  » )

اریز .تسا  هدرک  هیبشت  جارـس  هب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دیـشروخ و  دـنوادخ  ارچ  هک  میمهف  یم  تشذـگ ، هچنآ  هب  هجوت  اب 
تسا و یسمش  هموظنم  تکرب  عبنم  زکرم و  دیشروخ 

(28/ أبس « ) َنوُمَْلعَی َال  ِساَّنلا  َرَثْکَأ  َّنَِکل  َو  ًاریِذَن ؛ ًاریَِشب َو  ِساَّنّلِل ، ًهَّفاَک  ّاَلِإ  َكاَْنلَسْرَأ  اَم  َو  - » 1
(16/ حون « ) ًاجاَرِس َسْمَّشلا  َلَعَج  ًارُون َو  َّنِهِیف  َرَمَْقلا  َلَعَج  َو  - » 2

46/ بازحا - 3
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زین هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دنک ، یم  نشور  ار  ناهج  دیشروخ  هک  هنوگنامه  سپ  .نیمز  تاکرب  عبنم  زکرم و  زین  همّرکم  هّکم ي 
.دزاس یم  نشور  شتلاسر  ریگارف  وترپ  اب  ار  نیمز 

تسا نیمز  هبذاج  زکرم  همّرکم  هّکم ي   - 2

کی هک  تسا  يزیچ  نیا  .تسا  ناـهج  رد  نیمز  هبذاـج ي  زکرم  همّرکم  هّـکم ي  هـک  دـنا  هدرک  فـشک  دـیدج  موـلع  نادنمـشناد 
رد زور  هنابـش  وا  .تسا  هتـشادن  نآ  هب  تبـسن  ینامیا  هدیقع و  چیه  هک  یلاح  رد  هدیـسر ؛ نآ  هب  ییاکیرمآ  نادـیفارغج  دنمـشناد و 

هّکم ي نیمز  هبذاج  زکرم  هک  دیسر  هجیتن  نیا  هب  يایفارغج  تالآرازبا  زا  هدافتسا  اب  داتـسیا و  یم  نیمز  ياه  هشقن  ولج  شهاگراک 
همّرکم هّکم ي  يوـس  هب  ًاـتعیبط  هکلب  ًاـترطف  اـهنت  هن  ناـسنا  ارچ  هکنیا  نآ  دراد و  یمرب  زار  کـی  زا  هدرپ  فـشک  نیا  .تسا  همّرکم 

هّکم رد  هچنآ  ره  اه و  هناخ  اهنابایخ و  اه ، هوک  نیمز ، .دـنک  یم  رطاخ  شیاسآ  شمارآ و  تَّینما ، ساسحا  اجنآ  رد  تسا و  لیامتم 
ءاـیبنا تُّوُبن  نارود  رد  نیمز و  تقلخ  زاـغآ  زا  هک  تسا  یـساسحا  نیا  دـنک و  یم  بذـج  دوخ  يوس  هب  ار  ناـسنا  تسا  همّرکم  ي 

.تسا هتشاد  دوجو  زین  فلس 

: مینک هراشا  هّکم  كرابم  نیمزرس  اب  هطبار  رد  هتکن  ود  هب  تسا  مزال  اجنیا  رد 

ای تراجت  يارب  هچ  هرمع و  جـح و  يارب  هچ  دور ، یم  همّرکم  هّکم ي  هب  سک  ره  هک  تسین  هنوگنیا  ایآ  هبرجت ، مکح  هب  لوا : هتکن 
یم ساسحا  هبرجت و  ار  نآ  همه  هک  تسین  يزیچ  نیا  ایآ  ددرگرب !؟ اجنآ  هب  رگید  راب  دص  ای  رگید  راب  کی  دراد  تسود  تحایس ،

: دیامرف یم  هک  اجنآ  تسا  دنوادخ  نخس  قادصم  دوخ  نیا  دننک !؟
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(1)« ًاْنمَأ ِساَّنّلِل َو  ًَهباَثَم  َْتیَْبلا  اَْنلَعَج  ْذِإ  «َو 

«. میداد رارق  مدرم  يارب  نما  ياوأم  هاگهانپ و  ار  هبعک  هناخ  هک  هاگنآ  دیروآ  دای  هب  »

قاـیتشا مدرم  هک  تسا  نیا  روظنم  اـج  نیا  دـیآ و  یم  نوعِجرَی ”  “ ياـنعم هب  نوبوثَی ”  “ .دراد قـلعت  نآ  هب  اـهبلق  ًاـترطف  ینعی  ًهباـثَم » »
ساسحا هّکم  رد  ناسنا  هک  تسنیا  رگناـیب  دـیآ  یم  شمارآ  ياـنعم  هب  هک  ًاـنمأ » و   » .دـنراد ار  هبعک )  ) هناـخ نیا  يوس  هب  تشگزاـب 

ناسآ شیارب  هار  نیا  ياه  یتخـس  هبذاـج ، نیا  رطاـخ  هب  دور ، یم  هّکم  يوس  هب  هک  یـسک  سپ  .تشاد  دـهاوخ  نوکـس  شمارآ و 
ریـسم تهج  رد  هک  تسا  یـصخش  لثم  نیا  دوش و  یم  هدیـشک  همّرکم  هّکم ي  يوس  هب  یـسیطانغم  ياهنادـیم  اب  گنهامه  هدـش و 

دنک و یم  انـش  هناخدور  ریـسم  سکع  تهج  رد  هک  یـسک  فالخ  رب  دنک ؛ یم  یباداش  یتحار و  ساسحا  دنک و  یم  انـش  هناخدور 
.دنک یم  تمحز  یتخس و  ساسحا 

ور زامن و  هرابرد ي  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نخس  ینامسج  یعیبط و  ياه  تمکح  زا  یکی  دیاش  دش ، هتفگ  هچنآ  زا  مود : هتکن 
: دومرف یم  زامن ، تقو  ماگنه  هک  اجنآ  دوش ؛ هدیمهف  ندش ، هلبق  هب 

!« ُلاَِلب اَی  اَنحِرَأ  »

(2) !« زاس تحار  ار  ام  وگب و  ناذا  لالب ! يا  »

هلبق هب  ور  ناسنا  هاگ  ره  .دنک  یم  نآ  نیزگیاج  ار  نوکس  شمارآ و  دهد و  یم  شهاک  ار  بارطضا  ینارگن و  یحور ، راشف  زامن ،
شحور يونعم ، ظاحل  زا  ًایناث  دریگ و  یم  رارق  نیمز  هبذاج ي  زکرم  يوس  هب  شتهج  ینامـسج ، يدام و  ظاحل  زا  ًالوا  دتـسیا ، یم 

.ددرگ یم  گنهامه  تسا ، هبعک  نامه  هک  یعرش  هبذاج  اب 

125/ هرقب - 1
ج82/ص193. راونالاراحب ، - 2
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!؟ مدرکن شمارآ  یتحار و  ساسحا  یلو  متفر  همّرکم  هّکم ي  هب  نم  دیوگب : یسک  دیاش  هتبلا 

رد مدرم  لاثم  ناونع  هب  .دشاب  هدش  رود  یهاون  رماوا و  ادخ و  نید  زا  هک  تسا  یـصخش  ِیناور  ساسحا  نیا  تفگ : دیاب  باوج  رد 
رـس هب  شمارآ  نما و  رهـش  رد  اهنآ  هک  یلاح  رد  دـندوب ، ینارگن  سرت و  راچد  هّکم  رد  هیلع -  هللا  هنعل  فُسوی -  نب  جاّجَح  ناـمز 
قبط رگا  سپ  .دوب  یهلا  ترطف  زا  اهنآ  دوخ  يرود  هفیلخ و  متس  ملظ و  ببـس  هب  ینماان ، بارطـضا و  ساسحا  نیا  یلو  دندرب ؛ یم 

یحور و ضراوـع  هک  تسا  نشور  تشادـن و  ینارگن  دیـسرت و  یمن  يرگید  زا  سک  چـیه  رگید  دـش ، یم  لـمع  مالـسا  تـعیرش 
صخــش هکناـنچ  دــنراذگ ؛ یم  یفنم  رثا  یهاـگ  زین  ینامــسج  یعیبـط و  راـثآ  يور  رب  اـه ، سرتـسا  ینید و  یب  نوـچمه  یناور ،

ریخ و هچ  ره  لدرامیب ، داقتعادب و  نیبدـب ، ناسنا  ای  دـنک ؛ یمن  ّسح  زین  ار  اهاذـغ  نیرتذـیذل  معط  بارطـضا ، لاح  رد  برطـضم ،
مالسا نمشد  هک  تسا  یعیبط  سپ  دیازفا ! یم  شترفن  رب  هکلب  درب ، یمن  تّذل  اهنت  هن  تسوا ، ترفن  دروم  هک  دنیبب  یـسک  زا  یکین 

نینچ زا  وا  دـنکن ! ساسحا  اجنآ ، رد  روضح  ناـمز  رد  ار  همّرکم  هّکم ي  یـسیطانغم  ياهنادـیم  یعیبط  جاوما  یتح  نید ، یب  درف  اـی 
.تسا مورحم  یتکرب 

یناهج تعاس  همّرکم و  هّکم ي   - 3

شیامه رد  .دـنکیم  میظنت  تسا - عقاو  ندـنل  بونج  رد  هک  چـیونیرگ –  رهـش  تعاس  نامز و  اب  ار  شتعاس  ناـمز و  زورما ، ناـهج 
أدبم چیونیرگ  هک  دش  رّرقم  دوب -  نامز  نآ  تردقربا  نوچ  سیلگنا -  تردق  ذوفن و  رطاخ  هب  اکیرمآ ، نتگنشاو  رد  لاس 1884 م 

زا .دشاب  نیمز  هرک  رد  نامز  عورش 
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میسقت تمسق  هب 24  ار  نیمز  هدرک و  میسرت  ار  نیمز  یلوط  طوطخ  دعب ، دندرک و  ضرف  نامز  عورـش  هطقن  ار  رهـش  نآ  دعب  هب  نآ 
: تسا لاکشا  ياراد  تهج  ود  زا  لمع  نیا  .دنداد  رارق  اجنآ  ار  أدبم  راهنلا  فصن  هدومن و 

.دراد هیواز  نیمز  یسیطانغم  طخ  اب  هجرد  رادقم 5/8  هب  چیونیرگ  رهش  یلوط  طخ  ًالوا :

.دننک میظنت  نآ  قبط  ار  ناشتعاس  ایند  ياهروشک  رگید  هک  تسین  صاخ  ياهیگژیو  اب  هنومن  رهش  کی  چیونیرگ ، رهش  ًایناث :

( ییایفارغج  ) یقیقح لامش  طخ  رب  نآ  یلامـش  سیطانغم  طخ  دیاب  دننک ، میظنت  اجنآ  قبط  ار  ناشنامز  دیاب  مدرم  هک  يا  هنومن  رهش 
هجوت بلطم  نیا  هب  هنامز  نیا  رد  مدرم  نادنمـشناد و  زا  يرایـسب  .دنک  یمن  قدص  هّکم  رهـش  دروم  رد  زج  نیا  دـشاب و  هتفرگ  رارق 
.دننک یم  میظنت  همّرکم  هّکم ي  نامز  تعاس و  قبط  ار  ناشتعاس  یمالسا  ياههکبش  رگید  هریزجلا و  هکبش  هک  يروط  هب  دناهدرک ،
ناهج رد  ار  نامز  نیرتقیقد  همّرکم  هّکم ي  تعاس  هک  تسناد  دیاب  .دننک  یم  رکذ  نآ  ترهش  رطاخ  هب  زین  ار  چیونیرگ  تعاس  هتبلا 

.دهد یم  ناشن 

(2  ) هرامش ریوصت 
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یحو نیمزرس  ییایفارغج  هقطنم  یعیبط  تاکرب  ریاس 

ناتسبرع نازوس  غاد و  ياهریوک  تکرب   - 1

! دنرادن رشب  يارب  یتعفنم  هدئاف و  چیه  نازوس ، توهرب  ياهتشد  فلع و  بآ و  یب  ياهریوک  اهنابایب و  هک  دش  یم  رّوصت  اهتّدم 

هناخ داینب  سیسأت و  هب  رومأم  ار  مالسلا  مهیلع  وا  هداوناخ ي  میهاربا و  ترضح  �یلاعت ، دنوادخ  ارچ  هک  دوب  حرطم  لاؤس  نیا  اهتّدم 
! درک ینازوس  کشخ و  مرگ و  عَرزی و  مل  نیمزرس  نینچ  رد  هبعک ، سّدقم  ي 

، يدیـشروخ يژرنا  رد  هک  یناملآ -  ناققحم  طّسوت  ناتـسبرع ، ياـهریوک  اـهنابایب و  نیمه  يزور  هک  درک  رّوصت  دـش  یم  هنوگچ 
!؟ دنوش هتخانش  ناهج  رد  يدیشروخ  يژرنا  دیلوت  عبنم  نیرتگرزب  ناونع  هب  دنراد -  ار  صّصخت  هبِرجَت و  تیاِهن 

: میروآ یم  دهاش  نامدوخ ، ناریا  ياهریوک  نوماریپ  یتاقیقحت  زا  ثحب ، ندش  رتنشور  يارب 

ردـپ ، “ ریوـک تخانــش  هـنیمز ي  رد  شراـثآ  لـیلد  هـب  هـک  تـسا  یناریا  ینادــیفارغج  دــّلوتم 1310 ش )  ) یناوُدرَک زیورپ  رتـکد 
.تسا هتفرگ  بقل  ناریا ” یسانشریوک 

: دیوگ یم  يو  هلمج ، نآ  زا 

ناـبایب و يژرنا  میظع  عبنم  دروـم  رد  درک ، رفـس  ناریا  هب  یـسیلگنا -  نادیمیـش  رترپ - ”  “ روـسفورپ لاس 1354 ش  رد  هک  یناـمز  “
! ”. دنک نشور  ار  تلو  لداعم 250  یپمال  دناوت  یم  ناریا ، نابایب  ریوک و  زا  عبرم  رتم  ره  رد  دیشروخ  رون  تفگ : ریوک 

http://www.irandeserts.com ناریا ” : ياهنابایب  اهریوک و   “ تیاس هب  دوش  عوجر 
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(3  ) هرامش ریوصت 

! دوب میهاوخ  يدیشروخ  يژرنا  هدننکرداص  نیرتگرزب  رگید  لاس   8 ناتسبرع :  – 2

رد نیا  .دنک  هدافتـسا  قرب  هب  دوخ  زاین  زا  دـصرد  دیلوت 10  يارب  يدیـشروخ  يژرنا  زا  لاس 2020 م  رد  دراد  دـصق  ضایر  تلود 
رد تفن  هدـننکرداص ي  نیرتـگرزب  ، “ تفن هکـشب  نویلیم  زا 10  شیب  هنازور  دـیلوت  اـب  نونکا  مه  يدوعـس  ناتـسبرع  هک  تسیلاـح 

.تسا ناهج ”

هدـننکرداص نیرتگرزب   “ هاگیاج رد  لاس 2020 م  رد  هک  تسا  یعدم  یناملآ -  ناسانشراک  رظن  هب  دانتـسا  اب  يدوعـس -  ناتـسبرع 
.تفرگ دهاوخ  رارق  ناهج ” رد  يدیشروخ  يژرنا 

، يدیشروخ ياه  هعرزم  هعسوت  داجیا و  قیوشت ، ثعاب  تسا ، ناتـسبرع  رد  اپون  عیانـص  ءزج  هک  يدیـشروخ  يژرنا  شخب  نینچمه 
.دوش یم  روشک  نیا  رد  طبترم  عیانص  رگید  ماخ و  داوم  دیلوت  لیدبت ، ياه  هناخراک  داجیا 
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ناتـسا رد  یلوبلا ، ردـنب  رد  يدیـشروخ ، يژرنا  دـیلوت  ياه  هاگتـسیا  هنیمز  رد  رالد  درایلیم  هس  زا  شیب  نونکاـت  يدوعـس  ناتـسبرع 
.تسا هدرک  يراذگ  هیامرس  هیقرشلا  ناتسا  رد  لیَبُجلا  رهش  هنیدم و 

http://www.asriran.com/fa/news/196414 ناریا :” رصع   “ يربخ یلیلحت  تیاس  هب  دوش  عوجر 

يزور دیما  هب  .تسا  هدمآ  راتفرگ  نایباّهو  لاگنچ  رد  نونکا  هنافساتم  هک  نآرق ، یحو و  نیمزرـس  تکرب  زا  يا  هشوگ  تسا  نیا  و 
، دوخ روهظ  اب  دریگ و  رارق  فیرشلا ) هجرف  یلاعت  هللا  لجع   ) نامز ماما  ادخ ، ّقح  رب  هفیلخ ي  ناتـسد  رد  يدنوادخ  تاکرب  نیا  هک 

.دیازفیب یکرابم  زیچ  ره  تکرب  رب 

ینامسآ باتک  یهلا و  لیزنت  نیرت  كرابم  میرک ، نآرق 

هراشا

(155/ ماعنَا « ) َنوُمَحُْرت ْمُکَّلََعل  اوُقَّتا  ُهوُِعبَّتاَف َو  ٌكَرابُم  ُهاْنلَْزنَأ  ٌباتِک  اذه  «َو 

«. دیریگ رارق  تمحر  دروم  هک  دشاب  .دیشاب  راگزیهرپ  دینک و  يوریپ  نآ  زا  سپ ، .میا  هدرک  لزان  ار  نآ  .كرابم  تسا  یباتک  نیا  »

ریسفت

: دیامرف یم  دیامن و  یم  لیمکت  ار  هتشذگ  هیآ ي  ثحب  هدرک و  نآ  تامیلعت  نآرق و  لوزن  هب  هراشا  هیآ ، نیا  رد  دنوادخ 

تکربرپ تمظع و  اب  تسا  یباتک  میا ، هدرک  لزان  ام  هک  تسا  یباتک  نیا  “
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و  ) دـییامن هشیپ  يراگزیهرپ  دـینک و  يوریپ  نآ  زا  لماک  روط  هب  تسا ) نینچ  نوچ  سپ  ( ؛ اه یکین  تاریخ و  عاونا  همـشچرس ي  و 
” دیدرگ ادخ  تمحر  لومشم  دیاش  دیزیهرپب ،) نآ  اب  تفلاخم  زا 

: دیوگ یم  اهنآ  هب  هتسب ، ناکرشم  يور  هب  ار  اهییوج  هناهب  رارف و  ياه  هار  مامت  دعب ، هیآ ي  رد  دنوادخ  سپس  و 

( �يراصن دوهی و   ) نیـشیپ هفیاط ي  ود  رب  اهنت  هک  دـییوگن  ات  میدرک ) لزان  تازایتما  تاکرب و  نیا  اـب  ار  ینامـسآ  باـتک  نیا  اـم  “ )
رطاخ هب  میدرک  یچیپرـس  وت  نامرف  زا  رگا  و   ) میا هدوب  لفاغ  اهنآ  هعلاطم ي  یـسررب و  ثحب و  زا  ام  هدـش و  لزان  ینامـسآ  باـتک 

(1) !(”. دیسرن ام  تسد  هب  دوب و  نارگید  تسد  رد  وت  نامرف  هک  تسا  هدوب  نیا 

میرک نآرق  هب  رّکذت  تکرب 

هراشا

: دیامرف یم  میرک  نآرق  فصو  رد  رگید ، يا  هیآ  رد  دنوادخ 

(2)« َنوُرِْکنُم َُهل  ُْمْتنَأَفَأ  ُهاْنلَْزنَأ ؛ ٌكَرابُم  ٌرْکِذ  اذه  «َو 

.»!؟ دیتسه نآ  رکنم  امش  ارچ  میا ؛ هداتسرف  ورف  ار  نآ  رّکذت ) يارب   ) هک كرابم  تسا  یباتک  نیا  »

ریسفت

: دیامرف یم  هداد ، رارق  نیشیپ  بتک  اب  هسیاقم  رد  ار  نآرق  هیآ ، نیا  رد  دنوادخ 

،” !؟ دینک یم  راکنا  ار  نآ  امش  ایآ  میدرک ؛ لزان  امش  رب  ام  هک  تسا  یکرابم  رکذ  نیا  “

اـیند و ریخ  تسا و  تکرب  نوناـک  هکنیا  تسامـش ، يروآداـی  یهاـگآ و  يرادـیب و  هیاـم ي  تسا و  رکذ  هـکنیا  ارچ ؟ راـکنا  ینعی :
باتک نینچ  ایآ  .تسا  اهیتخبشوخ  اهیزوریپ و  همه  همشچرس ي  دشاب و  یم  نآ  رد  ترخآ 

ص43-42. ج6 ، هنومن ، ریسفت  - 1
50/ ءایبنا - 2
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دنمتداعـس و شهار  ناورهر  تسا و  راکـشآ  شتّینارون  هتفهن و  شدوخ  رد  شتّیناّقح  لئالد  هک  یباتک  دراد ؟ راکنا  ياج  یکرابم ،
.زوریپ

زا لبق  ار  برعلاهریزج  نانکاس  لاح  تسا  یفاک  تسا  تکرب  هیاـم ي  یهاـگآ و  بجوم  نآرق  نیا  دـح  هچ  اـت  مینادـب  هکنیا  يارب 
هوُسا و هک  نآرق  لوزن  زا  دعب  ناشعـضو  اب  دندرک ، یم  یگدـنز  یگدـنکارپ  یتخبدـب و  رقف و  لهج و  شُّحوت و  رد  هک  نآرق  لوزن 

(1) .اهنآ نایم  رد  نآرق  دورو  زا  دعب  لبق و  ار  رگید  ماوقا  عضو  نینچمه  میریگب ؛ رظن  رد  دندش  نارگید  يارب  ییوگلا 

میرک نآرق  رد  هشیدنا  رّبدت و  تکرب 

هراشا

: دیامرف یم  نآرق  فصو  رد  رگید ، يا  هیآ  رد  دنوادخ  نینچمه ،

(2)« ِباْبلَْألا اُْولوُأ  َرَّکَذَتَِیل  ِِهتایآ َو  اوُرَّبَّدَِیل  ٌكَرابُم  َْکَیلِإ  ُهاْنلَْزنَأ  ٌباتِک  »

«. هشیدنا نابِحاص  نادب )  ) دنریگ دنپ  دننک و  هشیدنا  نآ  تایآ  رد  ات  میدرک ، لزان  وت  رب  هک  كرابم  تسیباتک  نیا  »

ریسفت

یم تسا ؛ شنیرفآ  فدـه  هدـننک ي  نیمأـت  تقیقح ، رد  هک  دـنک  یم  هراـشا  یبلطم  هب  دـنوادخ  داـص ، هروس ي  زا  هیآ  نیرخآ  رد 
: دیامرف

رّکذـتم نآ ) میلاعت  هب   ) هشیدـنا زغم و  نابحاص  دـننک و  ّربدـت  نآ  تایآ  رد  ات  میا ، هدرک  لزان  وت  رب  هک  تسا  تکربرپ  یباـتک  نیا  “
”. دنوش

ص426-425. ج13 ، هنومن ، ریسفت  - 1
هیآ ي 29 هروس ي ص / - 2
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.تسا شنیرفآ  فده  قیرط  رد  ناسنا  ربهار  شخبتایح و  شیاه  همانرب  راد و  هشیر  قیمع و  شتاروتسد  نادیواج و  نآرق ، تامیلعت 

شتایآ هک  هدوب  نیا  فدـه  هکلب  دـننک ؛ تعانق  نابز  هقلقل ي  توالت و  هب  اهنت  هک  هدوبن  نیا  گرزب  باـتک  نیا  لوزن  زا  فدـه ” “
.دنیرفایب لمع  ریسم  رد  یتکرب  تکرح و  دوخ  هبون ي  هب  زین  نآ  ددرگ و  اهنادجو  يرادیب  هیام ي  هشیدنا و  رکف و  همشچرس ي 

هب هراشا  نآرق  دروم  رد  ریبعت  نیا  دـشاب و  موادـم  ّرِمتـسُم و  ریخ  ياراد  هک  تسیزیچ  ینعم  هب  میناد  یم  هکنانچ  كراـبم ”  “ هب ریبعت 
تداعـس ریخ و  هنوگ  ره  هتفر  راک  هب  قلطم  تروص  هب  هملک  نیا  نوچ  تسا و  نآ  تاـمیلعت  زا  یناـسنا  هعماـج ي  هدافتـسا ي  ماود 

ماهلا نآ  زا  دـینک و  رُّبدـت  نآ  رد  هکنیا  طرـش  هب  تسنآ ، رد  دـیهاوخب  یتکرب  ریخ و  ره  هصالخ  .دوش  یم  لـماش  ار  ترخآ  اـیند و 
(1) .دییآرد تکرح  هب  دیریگب و 

: تسا هدش  تیاور  نینچ  هیآ  نیا  ینطاب ) ریسفت   ) لیوأت هر ،)  ) یمق ریسفت  رد  = 

ْمُهَف ِباْبلَْألا » اُْولوُأ  َرَّکَذَتَِیل  َو   » َنیِعَمْجَأ ْمِْهیَلَع  ِْهیَلَع َو  ِهَّللا  ُتاَوَلَـص  ُهَِّمئَْألا  نینمؤملاریما َو  ِِهتایآ » اوُرَّبَّدَِـیل  ٌكَرابُم  َْکَیلِإ  ُهاْنلَْزنَأ  ٌباتِک  »
«. ُتیِطْعُأ اَم  َْلثِم  يِدَْعب  َال  ِیْلبَق َو  ٌدَحَأ  َیِطعُأ  اَم  : » ُلوُقَی اَِهب َو  ُرِخَتْفَی  مالسلا )  هیلع   ) نینمؤملاریما َناَک  َو  َلاَق : ِهَِبقاَّثلا ، ِباَْبلَْألا  ُلْهَأ 

دورد هک  وا ، زا  سپ  ناـماما  نینمؤملاریما و  ینعی  نآ » تاـیآ  رد  دـننک  هشیدـنا  اـت  میدرک ، لزاـن  وت  رب  هک  كراـبم  تسیباـتک  نیا  »
( نادب  ) دنریگ دنپ  هکنیا  ات  و  « ؛ داب ناشیا  یگمه  رب  دنوادخ 

ص267و268. ج19 ، هنومن ، ریسفت  - 1
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هراوـمه دــنناشخرد و  ذــفان و  زیت ، ياـه  هشیدــنا  ناـبِحاص  مالــسلا  مـهیلع  وا  زا  سپ  ناـماما  یلع و  هـک  اریز  هشیدــنا » ناـبِحاص 
زا دعب  هن  نم و  زا  لبق  هن  یسک -  هب  زگره  : » دومرف یم  درک و  یم  راختفا  یتبِهوَم  نینچ  نتشاد  هب  مالسلا )  هیلع   ) یلع نینمؤملاریما 

«. تسا هدشن  هداد  هدش ، اطع  نم  هب  هک  هچنآ  لثم  نم - 

كاردا ّتیلباق  هک  دنتـسه  مالـسلا  مهیلع  تمـصع  تیب  لها  طقف  هک  دوش  یم  هتفرگ  هجیتن  نینچ  قوف ، ینطاـب  ریـسفت  اـی  لـیوأت  زا 
.دنراد ار  نآ  هکرابم ي  نیماضم  یهلا و  كرابم  باتک 

ندوب رّکذت  ای  رکذ  نامه  قوف ، تایآ  رد  دوجوم  نئارق  زا  هدافتسا  اب  زین  میرک ) نآرق   ) ادخ باتک  ندوب  كرابم  راکشآ  ببس  کی 
.تسا رشب  یگمه  يارب  ندوب  تیاده  هیام ي  رتهب : ترابع  هب  و 

میرک نآرق  تئارِق  فَعاضُم  باوث  تکرب 

: دندومرف مالسلا )  هیلع   ) نیسح ماما 

ِّلُِکب َُهل  ُهَّللا  َبَتَک  ٍهاَلَص ، ِْریَغ  ِیف  اَهَأَرَق  اَذِإَف  ٍهَنَسَح ؛ ُهَئاِم  ٍفْرَح  ِّلُِکب  َُهل  ُبَتُْکی  ًاِمئاَق ، ِِهتاَلَـص  ِیف  َّلَج  َّزَع َو  ِهَّللا  ِباَتِک  ْنِم  ًهَیآ  َََأَرَق 
َ

ْنَم  »
َِحبُْصی َو یَّتَح  ُهَِکئاَلَْملا  ِْهیَلَع  ْتَّلَص  اًْلَیل ، َنآْرُْقلا  َمَتَخ  ْنِإ  ًهَنَسَح َو  ٍفْرَح  ِّلُِکب  َُهل  ُهَّللا  َبَتَک  َنآْرُْقلا ، َعَمَتْسا  نِإ  ٍتاَنَسَح َو  َرْشَع  ٍفْرَح ،

«. ِضْرَْألا َیلِإ  ِءاَمَّسلا  َْنَیب  اَّمِم  َُهل  ًاْریَخ  َناَک  ٌَهباَُجم َو  ٌهَوْعَد  َُهل  َْتناَک  َیِسُْمی َو  یَّتَح  ُهَظَفَْحلا  ِْهیَلَع  ْتَّلَص  ًاراَهَن ، ُهَمَتَخ  ْنِإ 

!؟ ْأَْرقَی َْمل  ْنَمَف  َنآْرُْقلا ؛ َأَرَق  ْنَِمل  اَذَه  ُْتُلق :

«. َِکلَذ ُهَّللا  ُهاَطْعَأ  ُهَعَم  اَم  َأَرَق  اَذِإ  ٌمیِرَک  ٌدِجاَم  ٌداَوَج  َهَّللا  َّنِإ  ٍدَسَأ ؛ ِیَنب  اَخَأ  اَی   (: » مالسلا هیلع   ) َلاَق
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شیارب هنسح  دص  دنوادخ  یفرح  ره  ربارب  رد  دناوخب ، هداتسیا  لاح  رد  شزامن  رد  ار  َّلَج  َّزَع َو  يادخ  باتک  زا  هیآ  کی  سک  ره  »
هنـسح کی  یفرح  ره  هب  دهد ، شوگ  ار  نآرق  رگا  دسیونب و  شیارب  هنـسح  هد  یفرح  ره  هب  دناوخب ، زامن  زا  ریغ  رد  رگا  دـسیونب و 

ماش ات  دـنک ، متخ  ار  نآ  زور  رگا  دنتـسرف و  تمحر  وا  يارب  حبـص  اـت  ناگتـشرف  دـنک ، متخ  هنابـش  ار  نآرق  رگا  دـسیونب و  شیارب 
يارب نآرق ) متخ  ای  اعد  نیا  و  ، ) دراد دنوادخ  دزن  هدش ، باجتسم  ياعد  کی  دنتـسرف و  تمحر  وا  رب  زور ) رد   ) نابهگن ناگتـشرف 

«. تسا نامسآ  نیمز و  نایم  هچنآ  زا  تسا  رتهب  وا 

هچ  ) دـناوخن ار  نآ  یهمه  یـسک  رگا  دـناوخب و  ار  نآرق  یهمه  هک  تسا  یـسک  نآ  شاداـپ  نـیا  مدرک : ضرع  نـم  دـیوگ : يوار 
!؟) دراد یشاداپ 

شاداپ دنوادخ  دناوخب ، دنادب و  هک  نآرق  زا  هچ  ره  تسا ؛ میرک  راوگرزب و  هدنشخب و  دنوادخ ، يدسا ! ردارب  يا  : » دومرف ترضح 
(1) «. دهد یم  وا  هب  ار 

: دندومرف مالسلا )  هیلع   ) رقاب ماما 

َنیِسْمَخ ٍفْرَح  ِّلُِکب  َُهل  ُهَّللا  َبَتَک  ًاِسلاَج  ِِهتاَلَـص  ِیف  ُهَأَرَق  ْنَم  ٍهَنَـسَح َو  َهَئاِم  ٍفْرَح  ِّلُِکب  َُهل  ُهَّللا  َبَتَک  ِِهتاَلَـص  ِیف  ًاِمئاَق  َنآْرُْقلا  َأَرَق  ْنَم  »
« ٍتاَنَسَح َرْشَع  ٍفْرَح  ِّلُِکب  َُهل  ُهَّللا  َبَتَک  ِِهتاَلَص  ِْریَغ  ِیف  ُهَأَرَق  ْنَم  ًهَنَسَح َو 

.415-4/414 يوفطصم ، همجرت ي  هر ، ینیلک  خیش  یفاک ، لوصا  - 1
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رد ار  نآ  سک  ره  دـسیونب و  وا  يارب  هنـسح  دـص  نآ  زا  یفرح  ره  هب  دـنوادخ  دـناوخب ، شزامن  رد  هداتـسیا  لاح  رد  نآرق  هک  ره  »
ره هب  دنوادخ  دناوخب ، شزامن  زا  ریغ  رد  ار  نآ  هک  ره  دسیونب و  شیارب  هنسح  هاجنپ  یفرح  ره  هب  دنوادخ  دناوخب ، هتـسشن  شزامن 

(1) «. دسیونب شیارب  هنسح  هد  یفرح ،

میرک نآرق  زا  كرابم  فرح  ره  ِتئارِق  تکرب 

ثیدح نیا  و  دیوگ : روصنم ) ینعی  ثیدح  يوار   ) و دنک -  ثیدح  مالـسلا )  هیلع   ) نیدباعلا نیز  ماما  ترـضح  زا  ریـشب  نب  دمحم 
: دومرف هک  هدش -  تیاور  زین  مالسلا )  هیلع   ) قداص ماما  ترضح  زا 

ِْریَغ ْنِم  ًارَظَن  َأَرَق  ْنَم  ًهَجَرَد َو  َُهل  َعَفَر  ًهَئِّیَس َو  ُْهنَع  اَحَم  ًهَنَـسَح َو  َُهل  ُهَّللا  َبَتَک  ٍهَءاَِرق ، ِْریَغ  ْنِم  َّلَج  َّزَع َو  ِهَّللا  ِباَتِک  ْنِم  ًافْرَح  َعَمَتْـسا  نَم  »
ٍتاَنَـسَح َو َرْـشَع  َُهل  ُهَّللا  َبَتَک  ًارِهاَظ ، ًافْرَح  ُْهنِم  َمَّلَعَت  ْنَم  ًهَجَرَد َو  َُهل  َعَفَر  ًهَئِّیَـس َو  ُْهنَع  اَحَم  ًهَنَـسَح َو  ٍفْرَح  ِّلُِـکب  َُهل  ُهَّللا  َبَتَک  ٍتْوَص ،

ًافْرَح َأَرَق  ْنَم  َو  اَمِهِْهبِـش …  ْوَأ  ٍءاَت  ْوَأ  ٍءَاب  ٍفْرَح : ِّلُِکب  ْنَِکل  ٍهَیآ َو  ِّلُِکب  ُلُوقَأ  اـَل  ٍتاَـجَرَد …  َرْـشَع  َُهل  َعَفَر  ٍتاَئِّیَـس َو  َرْـشَع  ُْهنَع  اَـحَم 
َوُه ًافْرَح َو  َأَرَق  ْنَم  ًهَجَرَد َو  َنیِسْمَخ  َُهل  َعَفَر  ًهَئِّیَس َو  َنیِسْمَخ  ُْهنَع  اَحَم  ًهَنَسَح َو  َنیِسْمَخ  ِِهب  َُهل  ُهَّللا  َبَتَک  ِِهتاَلَص ، ِیف  ٌِسلاَج  َوُه  ًارِهاَظ َو 

ٌَهباَجَتْسُم ٌهَوْعَد  َُهل  َْتناَک  ُهَمَتَخ  ْنَم  ٍهَجَرَد َو  َهَئاِم  َُهل  َعَفَر  ٍهَئِّیَـس َو  َهَئاِم  ُْهنَع  اَحَم  ٍهَنَـسَح َو  َهَئاِم  ٍفْرَح  ِّلُِکب  َُهل  ُهَّللا  َبَتَک  ِِهتاَلَـص ، ِیف  ٌِمئاَق 
«. ُهَّلُک ُهَمَتَخ  مالسلا :)  هیلع   ) َلاَق ُهَّلُک ؟ ُهَمَتَخ  َكاَِدف ، ُْتلِعُج  ُْتُلق : َلاَق : .ًهَلَّجَعُم  ْوَأ  ًهَرَّخَُؤم 
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دنک و وحم  وا  زا  هانگ  کی  دسیونب و  هنـسح  کی  وا  يارب  ادخ  دناوخن ، هچ  رگا  دنک ، شوگ  ار  نآرق  زا  فرح  کی  طقف  سک  ره  »
دـسیونب و ياهنـسح  یفرح ؛ ره  هب  شیارب  دـناوخب ، ار  نآ  ظُّفلت  توص و  نودـب  هاـگن و  اـب  سک  ره  درب و  ـالاب  شیارب  هجرد  کـی 

دـسیونب هنـسح  هد  شیارب  ادخ  دزومایب ، ار  نآ  زا  رهاظ ” فرح   “ کی سک  ره  درب و  الاب  ار  وا  هجرد  کی  دنک و  وحم  وا  زا  یهانگ 
اهنیا و دننام  ای  ءات ،» «، » ءاب  » نوچ یفرح  ره  هب  هکلب  هیآ ، ره  هب  میوگ  یمن  درب …  الاب  شیارب  هجرد  هد  دنک و  وحم  وا  زا  هانگ  هد  و 

وحم وا  زا  هانگ  هاجنپ  دسیونب و  هنـسح  هاجنپ  وا  يارب  دنوادخ  دناوخب ، هتـسشن  لاح  رد  زامن  رد  ار  نآ  رهاظ ” فرح   “ کی سک  ره 
فرح کی  ربارب  رد  ادخ  دناوخب ، شزامن  رد  هداتـسیا  لاح  رد  ار  نآ  زا  فرح  کی  سک  ره  درب و  الاب  وا  يارب  هجرد  هاجنپ  دنک و 

تباجا ياعد  کی  دنک  متخ  ار  نآ  سکره  درب و  الاب  شیارب  هجرد  دص  دنک و  وحم  وا  زا  هانگ  دص  دـسیونب و  شیارب  هنـسح  دـص 
.دنهدب وا  هب  نامز  نامه  هچ  دتفا و  ریخأت  هچ  دراد ، دنوادخ ) دزن   ) هدش

!؟ دنک متخ  ار  نآرق  یهمه  مدرگ  تنابرق  مدرک : ضرع  دیوگ : يوار 

(1)« .دنک متخ  ار  نآ  یهمه  يرآ ] : ] دومرف

: دیوگ هر )  ) یسلجم همالع  حیضوت :

لصو و هزمه ي  لثم   ) مالک جرد  رد  هک  دـشابن  یفورح  زا  اـی  دوشن و  ماـغدا  هک  تسا  یفرح  نآ  رهاـظ ” فرح   “ زا دوصقم  دـیاش 
.ددرگ طقاس  یلاو )”  “ فورح

شردام ردپ و  يارب  هدنناوخ و  مشچ  يارب  نآرق  تکرب 

: دندومرف مالسلا )  هیلع   ) قداص ماما 

!« ِْنیَِرفاَک اَناَک  ْنِإ  ِْهیَِدلاَو َو  ْنَع  َفِّفُخ  ِهِرَصَِبب َو  َعِّتُم  ًارَظَن ، ِفَحْصُْملا  ِیف  َأَرَق  ْنَم  »
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( باذـع ای  باسح  رد   ) فیفخت شرداـم  ردـپ و  هب  دربب و  هرهب  شمـشچ  زا  دـنک ، تئاِرق  ار  نآ  نآرق ، هب  ندرک  رظن  اـب  هک  یـسک  »
(1) !«. دنشاب هدوب  ِرفاک  هچ  رگا  دنهد ،

اهنآ زا  نیطایش  هدننک ي  درط  اه و  هناخ  تکرب  ببس  نآرق ،

: دندومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 

ُموُُجن ُءیُِـضت  اَمَک  ِءاَمَّسلا  ِلْهَِأل  َءاَضَأ  ُُهلْهَأ َو  َعَسَّتا  ُهُْریَخ َو  َُرثَک  نآْرُْقلا  ُهَواَِلت  ِهِیف  َُرثَک  اَذِإ  َْتیَْبلا  َّنِإَف  نآْرُْقلا …  ِهَواَِـلِتب  ْمُکَتُوُیب  اوُرَِّون  »
« اَْینُّدلا ِلْهَِأل  ِءاَمَّسلا 

دوش و دایز  شتکرب  ریخ و  دش ، نآرق  توالت  رایـسب  هناخ ، رد  هاگ  ره  هک  اریز  دینک …  نشور  نآرق  توالت  اب  ار  دوخ  ياه  هناخ  »
یم نـیمز  لـها  يارب  نامـسآ  ناگراتـس  هچناـنچ  دراد ، یگدنـشخرد  نامـسآ  لـها  يارب  هناـخ  نآ  دنــسر و  تعــسو  هـب  نآ  لـها 

(2) «. دنشخرد

: دندومرف مالسلا )  هیلع   ) نینمؤملاریما

ِءاَمَّسلا ِلْهَِأل  ُءیُِـضی  ُنیِطاَیَّشلا َو  ُهُرُجْهَت  ُهَِکئاَـلَْملا َو  ُهُرُـضْحَت  ُُهتَکََرب َو  ُُرثْکَت  ِهِیف  َّلَـج  َّزَع َو  ُهَّللا  ُرَکْذـُی  ُنآْرُْقلا َو  ِهِیف  ُأَْرُقی  يِذَّلا  ُْتیَْبلا  »
ُهَِکئاَلَْملا َو ُهُرُجْهَت  ُُهتَکََرب َو  ُّلِقَت  ِهِیف  َّلَج  َّزَع َو  ُهَّللا  ُرَکُْذی  َال  ُنآْرُْقلا َو  ِهِیف  ُأَْرُقی  َال  يِذَّلا  َْتیَْبلا  َّنِإ  ِضْرَْألا َو  ِلْهَِأل  ُبِکاَوَْکلا  ُءیُِضت  اَمَک 

« ُنیِطاَیَّشلا ُهُرُضْحَت 

ص102. هر ، قودص  خیش  لامعألا ، باوث  - 1
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دنیایب نآ  رد  ناگتشرف  ددرگ و  رایـسب  شتکرب  دوشب ، نآ  رد  َّلَج  َّزَع و  يادخ  دای  رکذ و  دوش و  هدناوخ  نآرق  نآ  رد  هک  يا  هناخ  »
نآ رد  هک  يا  هناخ  دنشخرد و  یم  نیمز  لها  يارب  ناگراتس  هچنانچ  دشخرد ، یم  نامسآ  لها  يارب  دنوش و  رود  نآ  زا  نیطایش  و 

رضاح نآ  رد  نیطایش  دنوش و  رود  نآ  زا  ناگتـشرف  دوش و  مک  شتکرب  دوشن ، نآ  رد  َّلَج  َّزَع و  يادخ  رکذ  دوشن و  هدناوخ  نآرق 
(1) «. دندرگ

: دندومرف مالسلا )  هیلع   ) قداص ماما 

« َنیِطاَیَّشلا ِِهب  َّلَج  َّزَع َو  ُهَّللا  ُدُرْطَی  ٌفَحْصُم  ِْتیَْبلا  ِیف  َنوُکَی  ْنَأ  ِیُنبِْجُعَیل  ُهَّنِإ  »

(2) «. دنک رود  هناخ ) نآ  زا   ) ار نیطایش  ببس  نادب  َّلَج  َّزَع َو  يادخ  هک  دشاب  ینآرق  هناخ  ره  رد  هک  مراد  شوخ  نم  هنیآ  ره  »

« ٌدَحَا ُهللا  َوُه  لُق   » هروس ي تئارِق  تکرب 

: دومرف هک  دنک  تیاور  مالسلا )  هیلع   ) رقاب ماما  ترضح  زا  ناورم  نب  دمحم 

یَلَع ِْهیَلَع َو  َكِرُوب  ٍتاَّرَم  َثاََلث  اَهَأَرَق  ْنَم  ِِهلْهَأ َو  یَلَع  ِْهیَلَع َو  َكِرُوب  ْنیَتَّرَم  اَهَأَرَق  ْنَم  ِْهیَلَع َو  َكِرُوب  ًهَّرَم  ٌدَـحَأ ” ُهَّللا  َوُه  ُْلق   “ َأَرَق ْنَم  »
 …” ِهناَریِج یَلَع  ِِهلْهَأ َو 

شدوخ و دـناوخب  راب  ود  سک  ره  و  دوش ) هداد  وا  هب  تکرب  و   ) دـشاب كرابم  وا  رب  دـناوخب ، راب  کی  ار  دَـحَأ  ُهَّللا  َوُه  ُْلق  سکره  »
شنادناخ و شدوخ و  دناوخب  راب  هس  سک  ره  دنبای و  تکرب  شنادناخ 
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تـشهب ناـنابهگن  دـنک و  اـنب  تشهب  رد  رـصق  هدزاود  شیارب  دـنوادخ  دـناوخب ، راـب  هدزاود  سک  ره  دـنبای و  تکرب  شناـگیاسمه 
: دنیوگ

! مینک اشامت  ار  نامردارب  نالف  ياهرصق  میورب 

هدیزرمآ تسا - ) هدروخ  ای  هتخیر و  قحان  هب  هک   ) اهلام اهنوخ و  زج  هب  وا -  لاس  جنپ  تسیب و  ناهانگ  دناوخب ، راب  دـص  سکره  و 
هتخیر شنوخ  هتشگ و  یپ  ادخ  هار  رد  شبـسا  اهنآ  زا  کی  ره  هک  دراد  دیهـش  دصراهچ  دزم  دناوخب ، راب  دصراهچ  سک  ره  دوش ؛

هداد ناشن  وا  هب  ای  دـنیبب  تشهب  رد  ار  شیوخ  هاگیاج  ات  دریمن  دـناوخب ، ار  نآ  راب  رازه  زور  هنابـش  کـی  رد  سک  ره  تسا و  هدـش 
(1) «. دوش

: میناوخ یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  زا  یثیدح  رد  زین 

« ًهَنَس َنیِسْمَخ  َبُونُذ  َُهل  ُهَّللا  َرَفَغ  ُهَعَجْضَم ، ُذُخْأَی  َنیِح  ٍهَّرَم  َهَئاِم  ٌدَحَأ ” ُهَّللا  َوُه  ُْلق   “ َأَرَق ْنَم  »

(2) «. دزرمایب ار  وا  لاس  هاجنپ  هانگ  دنوادخ  دناوخب ، ار  ٌدَحَأ  ُهَّللا  َوُه  ُْلق  هروس  راب  دص  دور  باوخ  رتسب  هب  هک  یماگنه  سک  ره  »

: میناوخیم زامن ، تابیقعت  هرابرد ي  مالسلا ،)  هیلع   ) قداص ماما  زا  یثیدح  رد  و 

اَْینُّدـلا َو َْریَخ  َُهل  ُهَّللا  َعَمَج  اَهَأَرَق  ْنَم  ُهَّنِإَف  ٌدَـحَأ ؛” ُهَّللا  َوُه  ْلُِقب  ِهَضیِرَْفلا  ُِربُد  ِیف  َأَْرقَی  ْنَأ  ْعَدَـی  اَلَف  ِرِخْآلا ، ِمْوَْیلا  ِهَّللاـِب َو  ُنِمُْؤی  َناـک  ْنَم  »
« اََدلَو اَم  ِْهیَِدلاَِول َو  َُهل َو  َرَفَغ  ِهَرِخْآلا َو 
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ار نآ  سک  ره  اریز  دـهدن ، تسد  زا  بجاو  زامن  ره  لابند  ار  دَـحَأ ” ُهَّللا  َوُه  ْلـُق   “ ندـناوخ دراد  ازج  زور  ادـخ و  هب  ناـمیا  هکره  »
، هدـش دـلوتم  ود  نآ  زا  هـک  ار  هـک  ره  ار و  شرداـم  ردـپ و  ار و  وا  دـنک و  مـهارف  وا  يارب  ار  ترخآ  اـیند و  ریخ  دـنوادخ  دـناوخب 

(1) «. دزرمایب

: دومرف مالسلا )  هیلع   ) ترضح نآ  زین  و 

: دومرف نآ  زا  سپ  دناوخ و  زامن  ذاعُم  نب  دعس  هزانج  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ 

: متفگ لیئربج  هب  نم  .دندناوخ  زامن  دعس  هزانج ي  رب  دندمآ و  دوب ، زین  مالسلا )  هیلع   ) لیئربج اهنآ  رد  هک  هتشرف  رازهداتفه  »

؟ دش ناگتشرف )  ) امش زامن  راوازس  وا  یلمع  هچ  هب  لیئربج ! يا 

نـتفر و ماـگنه  رد  هداـیپ و  هراوـس ، هتـسشن ، هداتـسیا ، لاوـحا :) هـمه  رد   ) ار دَـحَأ ” ُهَّللا  َوُـه  ْلـُق  “ شندـناوخ يارب  تـفگ : لـیئربج 
(2) «. شندمآ

كرابم قطان  نآرق  مالسلا ،) مهیلع   ) ربمایپ تیب  لها 

یم مشچ  هب  تایاور ، هیعدا و  رد  ناشیا ، رب  كرابم  بقل  قالطا  دنتـسه ، قطان  نآرق  هک  ور  نآ  زا  زین  مالـسلا  مهیلع  ربماـیپ  تیبلها 
: دروخ

: دنا هدومرف  یثیدح  رد  مالسلا )  هیلع   ) نینمؤملاریما = 

« ُكَراَبُْملا ِهِینَمَّلَع  ْدَق  اَّلِإ َو  ٌءْیَش  ِْملِْعلا  َنِم  یِّنَع  َّذَش  اَمَف  »

،ص428. يوفطصم همجرت ي  هر ، ینیلک  خیش  یفاک ، لوصا  - 1

،ص429. يوفطصم همجرت ي  هر ، ینیلک  خیش  یفاک ، لوصا  - 2
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هتخوـمآ نم  هب  شیپ  زا  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  كراـبم  ربماـیپ )  ) ار ناـمه  هـکنآ  زج  دـنامن ، هناـگیب  نـم  زا  شناد ، زا  يزیچ  چـیه  »
(1) «. دوب

، مالسلا مهیلع  تیب  لها  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  تکرب  اب  میرک ، نآرق  ینامـسآ  باتک  تکرب  هک  تسا  نشور  حیـضوت :
.تسا ّتیرشب  تاجن  ببس  هک  تسا ، یهلا  ماهلا  یحو و  ریگارف  عماج و  كّربتم و  لصا  كرابم و  هشیر ي  زا  ود  ره 

نینچ دوش ، یم  هداتسرف  مالسلا )  هیلع   ) نیسح ماما  رب  هک  ییاه  تاولص  زا  یکی  رد  نیرئاّزلا ، حابصم  رد  هر ،)  ) سوواط نبا  دیـس  = 
: تسا هدروآ 

 …” كَراَبُْملا ِبِّیَّطلا  ِرِهاَّطلا  ِرْهُّطلا  ِقیِّدِّصلا  ِماَمِْإلا  » … 

(2)  …« كرابم وکین و  هزیکاپ و  كاپ و  نیتسار  ماما  » … 

هیلع  ) يرکـسع نسح  ماـما  فصو  رد  هدومن ، لـقن  يوـسوم ” یـضر   “ ّطـخ زا  ار  نآ  هر )  ) سوواـط نبا  دیـس  هک  یئاـعد  رد  زین ، = 
: تسا هدمآ  نینچ  مالسلا ) 

 … « َنیِکَرابُملا َنِم  ِكَرابُملا  نَسَحلِاب  َو  ».. 

.39/343 هر ، یسلجم  همالع  راونالاراحب ، - 1
.مهدراهچ ترضح –  نآ  رب  نداتسرف  تاولص  مالسلا ؛ )  هیلع   ) نیسح ماما  مرح  لامعا  ص418 ، یمق ، ثّدحم  نانِجلا ، حیتافم  - 2
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(1)  …«. ناکرابم لسن  زا  كرابم  يرکسع ع ) ماما   ) نسح ّقح  هب  و  ».. 

: تسا هدمآ  نآ  رد  هک  هدومن  لقن  ار  یئاعد  حبص ، زامن  تابیقعت  رد  هر )  ) یسوط خیش  زین ، = 

(2)  …«. َنیِکَراَبُْملا ِِهْتَیب  ِلْهَأ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا  »

: تسا هدمآ  نینچ  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  رب  یتاولص  اعد و  رد  زین ، = 

 …«. َنوُرَّهَطُْملا َنوُرِهاَّطلا  َنوُکَراَبُْملا  َنُوبِّیَّطلا  َِکَئلوُأ  ًاریِهْطَت  ْمُهَتْرَّهَط  َسْجِّرلا َو  ُمُْهنَع  َْتبَهْذَأ  َنیِذَّلا  ِِهْتَیب  ِلْهَأ  یَلَع  َو  »… 

هتخاس ناشکاپ  يا و  هدرک  رود  ار  يدـیلپ  ناشیا  زا  دوخ ، وت  هک  نانآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تیب  لـها  رب  تسرف ) دورد   ) و ».. 
(3) «. دناهدش كاپ  كاپ و  كرابم و  هزیکاپ و  ناشیا  لماک ؛ ینتخاس  كاپ  يا ،

: میهد یم  قیبطت  تسا ، تاولص  رب  لمتشم  هک  رگید ، ياعد  زا  یترابع  اب  ار  قوف  ياعد  ترابع 

ص328. هر ، سوواط  نبا  دیس  تاوَعَّدلاُجَهُم ، - 1
.1/221 هر ، یسوط  خیش  دّجهتملا ، حابصم  - 2

.95/431 هر ، یسلجم  همالع  راونالاراحب ، - 3
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ًاریِهْطَت ْمُهَتْرَّهَط  َسْجِّرلا َو  ُمُْهنَع  َْتبَهْذَأ  َنیِذَّلا  َکـَل  َنیِعیِطُْملا  َنـیِعِماَّسلا  َنیِکَراَـبُْملا  ٍدَّمَُحم  َکِِّیبـَن  ِتـَْیب  َلـْهَأ  ْصُـصْخا  َّمُـهَّللا  »… 
(1) «. ُُهتاَکََرب ِهَّللا َو  ُهَمْحَر  ْمِْهیَلَع َو  ُماَلَّسلا  َِکتاَکََرب َو  یِماََون  َِکتاَوَلَص َو  ِلَْضفَِأب 

: هک تسا  نیا  هجیتن 

ره زا  ناشیا  تراهط  تمصع و  ثحب  هب  رظان  هک  یباقلا  تافـص و  اب  مأوت  مالـسلا ،  مهیلع  تمـصع  تیب  لها  يارب  كرابم ”  “ بقل
.تسا هتفر  راک  هب  تسا ، يدیلپ  سجر و 

: تسا هطبار  نیمه  رد  حیضوت  ریسفت و  یعون  رگید ، یئاعد  رد  ریز  ترابع  ایوگ  هکنیا ، بلاج 

َنِیلِداَْـعلا ِهَِّمئَأـْلا  ِراَـیْخَْألا  َنیِکَراَـبُْملا  َکـِْقلَخ  یَلَع  َکِـجَجُح  ِِهْتَیب  ِلـْهَأ  یَلَع  َکِِّیبـَن َو  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ِماَـلَّسلا  ِهاَـلَّصلِاب َو  اَـنَتْرَمَأ  َّمـُث  »… 
(2)  …« ًاریِهْطَت ْمُهَتْرَّهَط  َسْجِّرلا َو  ُمُْهنَع  َْتبَهْذَأ  َنیِذَّلا  ِراَْربَْألا  ِراَیْخَْألا  َنیِرِهاَّطلا 

: تسا نیا  ریهطت ، هکرابم ي  هیآ ي  و 

(3)« ًاریهْطَت ْمُکَرِّهَُطی  ِْتیَْبلا َو  َلْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهُْذِیل  ُهَّللا  ُدیُری  امَّنِإ  »

«. دنادرگ هزنم  كاپ و  بیع ، ره  زا  ار  امش  دربب و  تُّوُبن -  هداوناخ ي  امش -  زا  ار  یشیالآ  سجر و  ره  هک  دهاوخ  یم  نینچ  ادخ  »

.2/653 هر ، یسوط  خیش  دّجهتملا ، حابصم  - 1
ج102/ص217. هر ، یسلجم  همالع  راونالاراحب ، - 2

33/ بازحا - 3
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: هیآ لیذ  “

ربمغیپ نانز  هب  عجار  رگا  تسا و  مالسلا  مهیلع  نینسح  همطاف و  یلع و  ربمغیپ و  صخـش  هب  عجار  ّتنـس ، لها  هعیـش و  رابخا  قفاوم 
(1)” .دشاب هیآ  ردص  لَمُج  قایس  هب  دوش و  رکذ  َّنُکنَع -  ثنؤم –  ریمض  یتسیاب  دوب 

ریغ تیادـه  ببـس  تمـصع ، اریز ، .دـنک  یم  راکـشآ  ار  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  ندوـب  كراـبم  زار  هک  تـسا  تمـصع  نـیمه  و 
.دنتسه موصعم  ماما  زا  يوریپ  هب  مَزُلم  هک  تسا ، ّتیرشب  هدمع ي  ینعی  نیموصعم 

دنتسه تکرب  رپ  يا  هنازخ  کی  ره  میرک ، نآرق  تایآ 

هراشا

اَم َرُْظنَت  ْنَأ  ََکل  یِغَْبنَی  ًهَناَزِخ  َتْحَتَف  اَمَّلُکَف  ُِنئاَزَخ  نآْرُْقلا  ُتاَیآ  ُلوُقَی : مالـسلا )  هیلع   ) ْنیَـسُْحلا َْنب  َِّیلَع  ُْتعِمَـس  َلاَـق : ِّيِرْهُّزلا  نَع  »
« اَهِیف

برد هاگره  سپ  تسا ؛ ياهنیجنگ  نآرق  تایآ  زا  کی  ره  دومرفیم : هک  مدینش  مالسلا )  هیلع   ) نیدباعلا نیز  ماما  زا  دیوگ : يرهُز  »
(2) «. ینکفیب يرظن  تسنآ ، رد  هچنادب  هک  تسا  هتسیاش  يدوشگ ، ار  هنیجنگ  کی 

( مالسلا مهیلع   ) تیب لها  نآرق و  تکرب  زا  ثیدح -  نیا  يوار  يرهُز -  تیمورحم 

نیعبات زا  وا  .تسا  يرهُز ”  “ هب بقّلم  هرهز و  ینب  زا  رکبوبا و  هینُک ي  ياراد  باهِـش ، نبا  هب  فورعم  هللادیَبُع ، نب  ملـسم  نب  دـمحم 
.دنا هدرک  رادید  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  باحصا  هک  یناسک  زا  ینعی  تسا ،

.هیآ همجرت ي  رد  يا  هشمق  یهلا  موحرم  حیضوت  - 1
.4/412 يوفطصم ، همجرت ي  هر ، ینیلک  خیش  یفاک ، لوصا  - 2
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زا نانآ و  زا  ثیدـح  هب 2000  کیدزن  هدرک و  رادـید  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  باحـصا  زا  نت  هد  هدوب و  ثِّدـُحم  يو 
شّدـج و  راـتخم -  لـتاق  فورعم و  رگتیاـنج  ریبز -  نب  بَعـصُم  ناـهارمه  زا  ملـسم  شردـپ  .تسا  هتفرگ  ارف  رگید  ناـنز  نادرم و 

.تسا هدوب  ردب  گنج  رد  نیکرشم  زا  هللادیبع 

ملعم نینچمه  .تسا  هدوب  يوما –  ءافلخ  کلملادبع -  نب  دیزی  کلملادبع و  نب  ماشِه  ناورم و  نب  ِکلَملادبع  تمدـخ  رد  يرهُز 
تلیـضف رد  ثیدـح  کی  اهنآ  نایم  رد  هک  تسا ، هدومن  لقن  نانآ  يارب  ثیدـح  دـصراهچ  هدوب و  کلملادـبع  نب  ماـشِه  نادـنزرف 

هدومن یم  كولس  نییوَُما  هریس ي  شور و  هار و  رب  يرهُز  هک  اریز  دوش ؛ یمن  تفای  شنادنزرف  و  مالـسلا )  هیلع   ) یلع نینمؤملاریما 
.تسا هدوب  نانآ  يویند  عیطم  ینید و  ناهاوخ  و 

هب مه  يدراوم  رد  هک  هدوـب  تماقتـسا  يأر و  نودـب  (1) و  نِّوَـلَتُم يدرم  يرهُز  هک  تسا  نیا  دـیآ  یم  رب  خـیرات  بتک  زا  هک  هچنآ 
وا هب  تبثم  خساپ  زین  ترضح  هتشاد و  یم  هضرع  ترضح  نآ  رب  ار  دوخ  تالکشم  هدیسر و  یم  مالسلا )  هیلع   ) داجس ماما  تمدخ 

ثعاب اهنیا  زا  کی  چیه  هنافـسأتم  یلو  .تسا  هدوب  زین  ترـضح  نآ  زا  یتامارَک  دهاش  وا  و  دوش ) مامت  وا  رب  تّجح  ات   ) دنا هداد  یم 
زین مالسلا )  هیلع   ) داجـس ماما  .دنتـسین  لئاق  یـشزرا  وا  يارب  هدرکن و  دییأت  ار  وا  ءاملع  زا  کی  چیه  اذل  دیدرگن و  وا  يرادیب  هّبنت و 

.تفر ایند  زا  يرجه  لاس 124  ناضمر  هام  رد  يرهُز  .تسا  دوجوم  بتک  رد  هک  دنا  هتشون  وا  هیبنت  خیبوت و  رد  يا  همان 

تفص نوملقوب  هرهچدنچ / گنرب / گنر  - 1
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یلو تشاد ؛ یسرتسد  كرابم  همشچرس ي  نیا  هب  نوچ  دوب ، مالسلا  مهیلع  ربمایپ  تیبلها  نآرق و  تکرب  زا  یگرهبیب  قیداصم  زا  وا 
(1) .دش يدبا  مورحم  تسُجن و  كّربت  نادب 

( مالسلا مهیلع   ) تیب لها  نآرق و  تکرب  ود  عطاقت  نوناک  ای  فطع  هطقن ي  ردقلاهلیل ،

كرابم یتیب  لها  يارب  كرابم ، یبش  ردق ، بش 

(2)« َنِیلِسُْرم اَّنُک  اَّنِإ  اَنِدنِع ، ِم  ْنّ اًْرمَأ  ٍمیِکَح !  ٍْرمَأ  ُلک  ُقَْرُفی  اَهِیف  َنیرِْذنُم !  اَّنُک  اَّنِإ  ٍهَکَرابُم  ٍهَْلَیل  یف  ُهاْنلَْزنَأ  اَّنِإ  »

مکحم و يراک  ره  بش  نآ  رد  میا !  هدنهد  میب  ام  ًاقَّقَُحم  میداتـسرف ، ورف  وکین  هتـسجخ و  كرابم و  بش  رد  ار  باتک  نآ  ام  هّتبلا  »
دزن راوتسا  مکحم و  راک ، نآ  هک  یلاح  رد  دنادرگیم ! ) مولعم  رّدقم و  ار  نآ  یلاعت  يادخ   ) دوش یم  ادج  لطاب ) ّقح و  زا   ) راوتـسا

( باذــع زا  مدرم  ندــیناسرت  يارب  باـتک ، اـب  ار  ناربـمغیپ   ) اـم هـّتبلا  دــشاب ،) یم  اــم  يراکتــسرد  تـمکح و  قـفاوم   ) تـسا اــم 
(3) «. میناگداتسرف

،2/988 یلکِرِز ، نیّدلاریخ  مالعألا ، ص154 ؛ مَّرقُم ، قاّزَّرلادبع  نیدباعلا ، نیَز  مامالا  دشر ؛ یتنرتنیا  همانشناد ي  زا : هدافتـسا  اب  - 1
.نیعم یسراف  گنهرف 

5-3/ ناخد - 2
.مالسإلا ضیف  موحرم  نآرق  همجرت ي  - 3
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ترثک مه  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  بلق  رب  بش  نآ  رد  نآرق  مامت  یعفد  لوزن  مه  ردق ، بش  ندوب  كرابم  زار  حیـضوت :
.تسا لاس  نآ  رد  ناگدنب  روما  ریدقت  مه  بش و  نآ  رد  رایسب  ناگدنب  ياهاعد  تباجتسا  مه  بش و  نآ  رد  زامن  تدابع و  باوث 

هیداّجس هفیحص ي  رد  ردق ، هکرابم ي  هروس ي  اب  همیرک  هیآ ي  نیا  قیفلت 

ٌمالَس ٍْرمَأ ؛ ِّلُک  ْنِم  ْمِهِّبَر  نْذِِإب  اَهِیف  ُحوُّرلا  ُهَِکئالَْملا َو  ُلَّزَنَت  ِرْدَْقلا ، َهَْلَیل  اَهاَّمَس  ٍرْهَش َو  ِْفلَأ  ِیلاََیل  یَلَع  ِهِیلاََیل  ْنِم  ًهَدِحاَو  ًهَْلَیل  َلَّضَف  َُّمث  »
(1)  …”. ِِهئاَضَق ْنِم  َمَکْحَأ  اَِمب  ِهِداَبِع  ْنِم  ُءاَشَی  ْنَم  یَلَع  ِرْجَْفلا  ِعُولُط  �یلِإ  ِهَکَرَْبلا  ُِمئاَد 

تاکرب تاریخ و  نوچ   ) داد يرترب  هام  رازه  ياهبش  رد ) تدابع   ) رب ار  نآ  ياهبـش  زا   (2) یبش رد ) یگدنب  تدابع و  ، ) نآ زا  سپ  »
هک ار  يرما  ره  اهیزور و  اهلجا و  �یلاعت  يادخ  هک  یبش   ) دیمان ردق  بش  ار  نآ  و  تسا ) نآ  رد  يویند  ینید و  ياهدوس  اهیکین و  و 
زا رتگرزب  یقولخم  ای  یحو  ای  لیئَربَج  سُدـُقلا :  ) حور ناگتـشرف و  زا ) يرایـسب   ) بش نآ  رد  دـیامرف .) یم  رّدـقم  دوش ، یم  ثداح 
رد یلیدبت  رییغت و   ) هدرک راوتـسا  مکحم و  هک  يردق  اضق و  اب  دهاوخب ، شناگدنب  زا  هک  ره  رب  ناشراگدرورپ  نامرف  هب  ناگتـشرف )

رب  ) تسا ناگتشرف )  ) دورد مالس و  بش  نآ  .دنیآ  یم  دورف  هدومرف ) رّدقم  ادخ  هک   ) يراک ره  يارب  تسین ،) نآ 

.ناضمر كرابم  هام  لولح  تقو  رد  ترضح  ياعد  ياعد 44 : مالسلا ،)  هیلع   ) هیداجس هلماک ي  هفیحص ي  - 1
مّوس تسیب و  ای  مکی  تسیب و  ای  مهدزون  بش  - 2
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هک تسا ) نیطایش  نایز  ررض و  زا  ییاهر  یتمالـس و  بش  هکنآ  ای  دندوجـس ، عوکر و  لاح  رد  ای  هداتـسیا  اپ  هب  زامن  يارب  هک  نانآ 
(1) «. تسا هشیمه  مئاد و  حبص ، ینشور  ندش  راکشآ  ات  نآ  ریخ  تکرب و 

: دیوگ ترابع  نیا  حرش  رد  ياّفوتم 1120 ق )  ) ریبک هب  روهشم  يزاریش  یندم  ناخ  یلع  دیس  = 

«، ٍمیکَح ٍرمأ  ُّلُک  ُقَرُفی  اهیف  هلوق -  یلإ  ٍهَکَرابُم -  ٍهَلَیل  یف  ُهاـنلَزنأ  اـّنإ  : » �یلاـعَت ِِهلوَق  �یلإ  ٌحـیملت  ِهیف  ُهُؤاـمَن َو  ِریَخلا َو  ُهَرثَک  ُهَکَرَبلا : “َو 
”. ُُهتَرثَک ِریَخلا َو  ُءامَن  ِهیف  ام  َكَرابُملا  َّنإف  ُرجَفلا ؛ َُعلطَی  نأ  �یلإ  ِمالَّسلا  ِماوَِدب  ِهَلیَّللا  ِهِذه  یف  ٌهَِعباتَتُم  ٌهَِتباث  ُهَکَرَبلاَف 

ّانإ : » �یلاعت دنوادخ  هدومرف ي  هب  تسا  حیلم  يا  هراشا  اعد ، ِترابع  نیا  رد  نآ و  ینوزف  دشر و  ریخ و  ترثَک  زا  تسترابع  تَکََرب ، “
رد یپ  تباث و  تسا  يزیچ  بش ، نیا  رد  تکرب  سپ  ٍمیکَح ،» ٍرمأ  ُّلُک  ُقَرُفی  اـهیف  هدومرف -  هک  اـجنآ  اـت  ٍهَکَراـبُم -  ٍهَلَیل  یف  ُهاـنلَزنأ 

ترثک و ریخ و  ینوزف  دشر و  نآ  رد  هک  تسیزیچ  نآ  كرابم ، هک  اریز  دـبای ؛ یم  ماود  رجف ، عولط  ات  مالـس  نتفای  همادا  اب  هک  یپ ،
(2) ”. دشاب نآ  یناوارف 

: دومرف مالسلا )  هیلع   ) هّمئألا داوج  یقت  دمحم  ماما 

ص 285. مالسإلا ، ضیف  موحرم  حرش  همجرت و  هیداجس ، هفیحص ي  - 1
ص33. ج6 ، نیسّردم ، هعماج  پاچ  ریبک ، ناخیلع  دیس  َنیدِجاّسلا ، ِدِّیَس  ِهفیحَص  ِحرَش  یف  َنیِکلاّسلا  ُضایر  - 2
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هللا یلـص  ربمغیپ  زا  سپ  هروس  نآ  هک  ادخ  هب  .دیوش  زوریپ  ات  دینک  هثحابم  تنـس ) لها  اب  « ) هانلَزنَا ّانِا   » هروس ي اب  هعیـش ! هورگ  يا  “
تیاِهن و  امـش ) بهذـم  لیلد  نیرتگرزب   ) امـش نید  رَورَـس  هروس  نآ  مدرم و  رب  تسا  �یلاـعت  كراـبت و  يادـخ  تجح  هلآ ،  هیلع و 

( .ددرگ یم  ادیوه  ام  يارب  يرتشیب  یملع  تانونکم  بش ، نآ  رد  تسا و  ردق  بش  زا  فشاک  اریز   ) تسا ام  شناد 

اریز دینک ، هثحابم  تنس ] لها  اب   ] (1)« َنیِرِْذنُم اَّنُک  اَّنِإ  ٍهَکَرابُم ، ٍهَْلَیل  ِیف  ُهاْنلَْزنَأ  اَّنِإ  نِیبُْملا !  ِباتِْکلا  َو  مح !   » تایآ اب  هعیـش ! هورگ  يا 
(2)  … ” هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  زا  دعب  تسا  تماما  رما  نایلاو  صوصخم  تایآ  نیا 

( مالسلا مهیلع   ) ناماما رب  ردق  بش  رد  هکئالم  لوزن  راکنا  رطاخ  هب  ساّبع  نبا  ندش  روک 

دندومرف لقن  مالـسلا )  هیلع   ) رقاب ماما  دوخ ، یمارگ  ردپ  زا  مالـسلا )  هیلع   ) قداص ماما  هک  دنک  یم  لقن  یفاک  رد  هر )  ) ینیلک خیش 
ماگنه نآ  رد  هک  نآرق ، رّسفم  فورعم و  یباحص   ) ساّبع نب  هللادبع  اب  یکدوک ) نینس  رد   ) دوخ هرظانم ي  نایرج  ترـضح  نآ  هک 

، دننیب یم  ار  سابع  نبا  تَجاَجل  راکنا و  یتقو  هک  دنا  هدومرف  لقن  لّصفم  یثیدـح  رد  ار  هید  صاصق و  مکح  اب  هطبار  رد  هدوب ) ریپ 
: دنیامرف یم  نینچ  يو  هب 

هیلع هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  دوخ  ار  نآ  هکنآ  زا  سپ  رگا  تسا و  نینچ  ردق ) بش   ) دش لزان  وا  رما  هک  یبش  رد  ادـخ  مکح  “ … 
یهلا مکح  و  مالسلا )  هیلع   ) یلع تیالو  هک  يزور  درک ، روک  ار  وت  هچنانچ  دََرب ، خزود  هب  ار  وت  ادخ  ینک ، راکنا  يا  هدینـش  هلآ  و 

! يدش رکنم  وا  رب  ار 

ناخُد هروس ي  مّوس  ات  لّوا  تایآ  - 1
.6 ثیدح هانلزنا » انإ   » هروس ي لوزن  نأش  باب  ص 364 ، ج1 ، يوفطصم ، همجرت  یفاک ، لوصا  - 2
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: تفگ سابع ] نبا  ]

!” هتشرف ِرَپ  یلیس  زا  رگم  دشن  روک  نم  مشچ  ادخ  هب  یناد !؟ یم  ار  نیا  اجک  زا  وت  يرآ ]! “]

[: دندرک فیرعت  وا  يارب  ترضح  … ]

: تسا هدومرف  وت  هب  مالسلا )  هیلع   ) بلاطیبا نب  یلع  هک : یتفگ  … 

ینایلاو هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  سپ  روما  نآ  دوش و  یم  لزان  لاس  روما  بش  نآ  رد  تسه و  یلاس  ره  رد  ردـق  بش  “
”. دنتسه  (1) ثَّدُحم ماما و  همه  هک  نم  بلُص  زا  نت  هدزای  نم و  دومرف : وا  دننایک و  اهنآ  یتفگ : وت  دراد ،

 ! ” هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  اب  زج  دشابن  ردق  بش  نم ! يأر  هب  : “ یتفگ وت 

: تفگ وت  هب  دش و  رهاظ  وت  رب  ادخ ) نذإ  هب   ) درک یم  ثیدح  مالسلا )  هیلع   ) یلع اب  هک  هتشرف  نآ  سپ 

هدیدن دوخ  مشچ  هب  وا  دنچ  ره  مدید ، دوخ  مشچ  ود  هب  نم  هتفگ ، زاب  مالـسلا )  هیلع   ) یلع ار  هچنآ  یئوگ ! یم  غورد  هللادـبع ! يا  “
! ” تسا هدینش  ناشیا ) ماهلا   ) دوخ شوگ  اب  هتفایرد و  دوخ  لد  اب  یلو  ار ) هکئالم  لوزن  )

! يدش روک  وت  دز و  یلیس  وت  تروص  هب  دوخ  رپ  اب  هتشرف  نآ  سپس 

! ” تسادخ اب  شمکح  میراد  فالتخا  هچ  ره  رد  ام  : “ تفگ سابع  نبا 

: متفگ رقاب ) ماما   ) نم

ناگتشرف ثیدح  ماهلا و  هدننک ي  تفایرد  - 1
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” !؟ دراد فلتخم  يأر  ود  عوضوم  کی  رد  هک  تسا  یسک  مکح  قفاوم  ادخ  مکح  ایآ  “

! هن تفگ : باوج 

(1) ! ”. يدرک كاله  مه  ار  نارگید  يدش و  كاله  دوخ  هک  تساجنیا  : “ متفگ نم  سپ 

( مالسلا هیلع   ) مظاک ماما  زا  یحیسم  درم  لاؤس 

: دیوگ میهاربا  نب  رفعج  نب  بوقعی 

ادخ  ) ُهَّللا َکَحَلـصأ  تفگ : ینارـصن  دمآ …  ترـضح  نآ  دزن  ینارـصن  يدرم  هک  مدوب  مالـسلا )  هیلع   ) رفعج نب  یـسوم  تمدـخ 
.سرپب دومرف : ترضح  .منکیم  یلاؤس  امش  زا  نونکا  نم  دهدب ؛) تریخ 

هب ار  نآ  هتفگ و  نخـس  نادـِب  هدرک و  لزان  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  رب  ار  نآ  هک  �یلاعت  يادـخ  باتک  زا  هد  ربخ  نم  هب  تفگ :
: هدومرف هدرک و  یفرعم  دیاب ، هچنآ 

« ٍمیکَح ٍْرمَأ  ُّلُک  ُقَْرُفی  اهیف  َنیِرِْذنُم !  اَّنُک  اَّنِإ  ٍهَکَرابُم  ٍهَْلَیل  ِیف  ُهاْنلَْزنَأ  اَّنِإ  ِنِیبُْملا !  ِباتِْکلا  َو  مح !  »

ار یمکحم  رما  ره  بش  نآ  رد  میا !  هدـنهدمیب  ام  هک  میا  هدرک  لزان  كرابم  یبش  رد  ار  نآ  هک  نشور !  باـتک  هب  دـنگوس  مح !  »
(2)« .دنهد لصیف 

ص247- ج1 ، هیمالسإلا ، عبط  یبرع ،)  ) یفاکلا ص261-262 ؛ ج2 ، يا ، هرمک  موحرم  همجرت  هر ،)  ) ینیلک خیـش  یفاک ، لوصا  - 1
.هانلزنا انإ  هروس ي  لوزن  نأش  باب  زا   2 ثیدح ، 248

4 ات 1 تایآ / ناخد - 2
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هتساک شفورح  زا  هتشگ و  لزان  مالسلا )  هیلع   ) دوه رب  هک  تسا  یباتک  رد  نآ  تسا و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  مح »  » اما دومرف :
هکنیا اما  تسا و  مالـسلا  اهیلع  همطاـف  كراـبم » بش   » اـما تسا و  مالـسلا )  هیلع   ) یلع نینمؤملاریما  نشور » باـتک   » اـما (1) و  هدش

: دیامرف

« دنهد لصیف  ار  یمکحم  رما  ره  بش  نآ  رد  »

میکح يدرم  میکح و  يدرم  میکح و  يدرم  رایـسب ، ریخ  نآ  دـهد و  نوریب  دـیاز و  يرایـسب  ریخ  مالـسلا ) اـهیلع   ) همطاـف نآ  ینعی 
(. دنوشیم فطع  اهنیا  هب  مه  رگید  ناماما  دنتسه و  مالسلا  مهیلع  نیدباعلا  نیز  نیسح و  ماما  نسح و  ماما  ینعی   ) تسا

.نک یفرعم  ار  نادرم  نیا  نیرخآ  نیلوا و  تفگ : ینارصن  درم 

نم یلو  تخاس ) زاتمم  صخشم و  ًالماک  شفاصوا  نایب  اب  ار  یـصخش  تسین  نکمم  و   ) دنراد تهابـش  رگیدکی  هب  فاصوا  دومرف :
فاصوا (2) و  دوش یم  رهاظ  وا  لسن  زا  یسک  هچ  هک  منک  یم  یفرعم  وت  يارب  ار  مالسلا ))  هیلع   ) نیسح ماما  ینعی   ) موق نآ  یموس 

هدرک ار  راک  نیا  میدق  زا  یلو  دیزرون ؛ رفک  هدرکن و  شفیرحت  هدادن و  شرییغت  رگا  تسه ، هدش  لزان  امـش  رب  هک  ییاهباتک  رد  وا 
(3)  …(. دوش یم  ناملسم  یحیسم  درم  باوج ، لاؤس و  نیدنچ  زا  سپ  هک  ثیدح ، رِخآ  ات  ! … ) دیا

ای فیفخت  رظن  زا  نآ ، م د ”  “ فرح ود  هدش و  ریبعت  مح »  » هب هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  زا  مالـسلا )  هیلع   ) دوه باتک  رد  ینعی  - 1
تسا هداتفا  يرگید  تهج 

تسا ُهَجَرف  ُهللا  َلَّجَع  مئاق  ترضح  دوصقم  - 2
.4 ثیدح مالسلا ،)  هیلع   ) مظاک یسوم  ماما  یناگدنز  لصف  ص 394 ، ج2 ، يوفطصم ، همجرت  ینیلک ، خیش  یفاک ، لوصا  - 3
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69 ص :

: دنا هدومرف  ماما  هس  ره  هک  هدرک  تیاور  مالسلا  مهیلع  مظاک  قداص و  رقاب ، تارضح  زا  ناکسُم  نب  هَّللادبع  = 

رب لاس  هس  تسیب و  تدـم  رد  سپـس  .درک  لزان  نامـسآ ) رد  هبعک  لباقم   ) رومعَملا تَیب  هب  ردـقلا » هلیل   » رد ار  نآرق  مامت  دـنوادخ 
ریدـقت دـهد ، یم  يور  لاس  نآ  رد  ار  هچنآ  یلطاب و  ّقح و  راک  ره  بش ، نآ  رد  دـنوادخ  .دومن  لزاـن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ 

یم ریخأت  دهاوخ ، هچ  ره  دراد و  یم  مَّدقم  دهاوخ  هچنآ  دراد ، هار  نآ  رد  یهلا  ّتیـشم  و  رَدَق ) ءاضق و  ینوگرگد   ) ءادـَب هدومرف و 
.هریغ تمالس و  حلص ، تینما ، اه ، يزور  اهتشونرس ، زا  دزادنا ،

مالسلا مهیلع  نیرهاط  همئا ي  هب  مه  ترضح  نآ  دومرف و  نیقلت  مالـسلا )  هیلع   ) نینمؤملاریما هب  ار  نآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ 
(1) .دسرب فیرشلا ) هجرف  یلاعت  هللا  لجع   ) يدهم نامزلا  بحاص  هب  تبون  هکنآ  ات  دیناسر ، دوخ  دالوا  زا 

هیما ینب  یتکرب  یب  اب  نراقم  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  تکرب 

هاش يارب  هر )  ) قودص خیش  هیقفلا ” ُهُرُـضحی  نَم ال   “ همجرت ي هک   (2) ینارِقبِحاص عِماَول  رد  یقت ) دمحم  ّالم   ) لوا یسلجم  موحرم 
: دسیون یم  تسا ، يوفص  مّود  ساّبع 

زا مالـسلا )  هیلع   ) رقاب دّمحم  ماما  ترـضح  زا  مدرک  لاؤس  تفگ : هک  نارمُح ، زا  ملـسم  نب  دمحم  هَرارُز و  لیَُـضف و  زا  تسلوقنم  “
: تسا هدومرف  هک  �یلاعت -  هَناحبُس و  قح  لوق - 

(3)« ٍهَکَرابُم ٍهَْلَیل  یف  ُهاْنلَْزنَأ  اَّنِإ  »

ص272. یناود ، یلع  یسلجم ،) همالع  راونألا  راحب  دلج 51  همجرت  دوعوم ، يدهم  - 1
.هناهاش ياه  ششخرد  ینارِقبِحاص : عِماَول  - 2

(3/ ناخد - ) 3
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70 ص :

« تکرب اب  بش  رد  ار  نآرق  میداتسرف  ام  »

؟ بش نیا  تسمادک 

: دندومرف ترضح 

رد رگم  لَّوا ، نامـسآ  هب  هن  رومعملا و  تیب  هب  هدـشن  لزان  نآرق  تسه و  لاس  ره  ناـضمر  هاـم  رخآ  زور  هد  رد  هک  تسا  ردـق  بش 
: تسا هدومرف  كرابم  بش  نیا  یهرابرد  �یلاعت  هَناحبُس و  قح  و  ردق ؛ بش 

(1)« ٍمیِکَح ٍْرمَأ  ُّلُک  ُقَْرُفی  اَهِیف  »

« تسا ماکِحا  تمکح و  اب  هک  يزیچ  ره  دوش  یم  لصف  بش  نیا  رد  »

عفن و زا  بش ، نیمه  رد  يدـعب  هدـنیآ  لاس  ات  دـش ، دـهاوخ  عقاو  هدـنیآ  لاس  رد  هک  يزیچ  ره  ردـق  بش  رد  دوش  یم  رَّدـقُم  ینعی 
رّدقم بش ، نیا  رد  هچ  ره  سپ  .يزور  ای  رمع  ای  دیامرف ، اطع  �یلاعت -  هَناحبس و  قح -  هک  يدنزرف  ای  تیصعم ، تعاط و  ای  ررض و 

هب هک  دوـش ، یهلا  ّتیِـشَم  ببـس  هک  همیظع  بابـسا  زا  رظن  عـطق  دوـش ؛ عـقاو  هتبلا  هـک  ددرگ  یم  بـجاو  مـتح و  نآ  دوـش ، اـضق  و 
رد هچنآ  فالِخ  دنوادخ ، هک  دهد  یم  خر  مک  ینعی   ) دوش یم  ردان  شفالِخ  هکلب  دـشاب ؛ لاُحم  شفالِخ  هک  دـسر  یمن  يا ] ] هبترم

( .دیامرفب تَّیشم  هدومرف ، ریدقت  ردق ، بش 

: هک دراد  ینعم  هچ  مدرک : ضرع 

(2)« ٍرهَش ِفلأ  نِم  ٌریَخ  ِردقلا  هَلَیل  »

(4/ ناخد - ) 1
(3/ ردق - ) 2
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71 ص :

؟» تسا هام  رازه  زا  رتهب  ردق  بش  »

: دندومرف ترضح 

نآ رد  ردـق  بش  هک  یهاـم  رازه  رد  لـمع  زا  تسا  رتهب  تاریخ ، عاونا  تاـکز و  زاـمن و  زا  دـننک  ردـق  بش  رد  هک  یبوخ  لاـمعا  »
«. دشابن

؛ دنتـشادرب ناشیا  زا  ار  ردق  بش  ناشیا ، قسف  رفک و   (1) مُّؤَشَت هب  هیما ، ینب  یهاشداپ  هام  رازه  رد  هک  تسنیا  دارم  دنا : هتفگ  یـضعب 
و دیآ ) یم  نآ  حیـضوت  هک   ) تسا هیداّجـس  هلماک  هفیحـص  يادتبا ) رد  مالـسلا ،)  هیلع   ) قداص ماما   ) ثیدـح ترابع  رهاظ  هکنانچ 

هکنانچ تسا  تسرد  هام  رازه  هیما ، ینب  یهاـشداپ  ماـیا  اـما  تسا …  دارم  ردـق -  بش  زا  رظن  عطق  هاـم -  رازه  هک …  تسنآ  رهظا 
( .دیآ یم  هک  یحیضوت  هب  هام ، راهچ  لاس و   83  ) خیراوت لها  دزن  تسا  طوبضم 

رایـسب رمع  هک  دباع ، نوسمـش  تیاکح  دش  روکذم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  نیلَـسرُملا  دّیَـس  ترـضح  تمدخ  رد  هک  دـنا  هدرک  لقن  =
.درک یم  داهج  شزور  دوب و  لوغشم  یهلا  تدابع  هب  حبص  ات  بش  هک  دوب  داهِج  شراک  لاس  داتشه  تفای و 

! میمورحم همیظع  ياهباوث  نیا  زا  رمع ، یهاتوک  ببس  هب  تسا و  هاتوک  ام  ياهرمع  هَّللا ، َلوسر  ای  دنتفگ : هباحص 

هب ار  امش  �یلاعت -  هَناحبس و  قح -  تسا ، هاتوک  امـش  رمع  هچ  رگا  هک  داتـسرف  ورف  ار  هروس  نیا  روظنم  نیدب  �یلاعت  هَناحبُـس و  قح 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  نیلَسرُملادّیَس  ترضح  تََعباتُم  ببس 

[ ندوب موش  مُؤاشَت =  ای :  ] مُّؤَشَت - 1
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72 ص :

ار یضعب  درادن و  یئاهتنا  تَّیلضفا  نآ  ناشیا و  ياهرمع  زا  لاس  دون  لمع  زا  تسرتهب  شبش  کی  هک  دومرف  تَمارَک  یبش  مِسق  نیا 
(1)” .�یلاعت هَناحبُس و  ّقح  زا  ریغ  درک  دناوتن  نآ  رصح  هک  يا  هبترم  هب  ات  دصتفه ، ای  داتفه و  ار  یضعب  دنهد و  یم  ربارب  ود 

هیداجس هفیحص ي  يادتبا  رد  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  ثیدح  نتم  زا  یشخب 

هراشا

اَهُِکلْمَت  (2)« ٍرْهَـش ِْفلَأ  ْنِم  ٌْریَخ  ِرْدَْقلا  ُهَْلَیل  ِرْدَْقلا !  ُهَْلَیل  ام  َكارْدَأ  ام  َو  ِرْدَْـقلا !  ِهَْلَیل  ِیف  ُهاْنلَْزنَأ  اَّنِإ  : » َِکلَذ ِیف  َیلاَعَت  ُهَّللا  َلَْزنَأ  َو  َلاَق :
اَهَْکُلم ِهَّمُْألا َو  ِهِذَه  َناَْطلُـس  ُِکلْمَت  َهَّیَمُأ  ِیَنب  َّنَأ  ُمالَّسلا ، ُهالَّصلا و ]  ] ِْهیَلَع ُهَِّیبَن  َّلَج  َّزَع َو  ُهَّللا  َعَلْطَأَف  َلاَق : .ِرْدَْـقلا  ُهَْلَیل  اَهِیف  َْسَیل  َهَّیَمُأ  ُوَنب 

.ِهَّدُْملا ِهِذَه  َلوُط 

: دومرف مالسلا )  هیلع   ) قداص ترضح 

: داتسرف نآ ) تّدم  هّیما و  ینب  تنطلس   ) هراب نیا  رد  یلاعت  يادخ  و 

، نآ زا  سپ  میداتسرف ؛»  » تثعب زا  شیپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  دوخ  هب  ای  ظوفحم  حول  هب  اجکی  ردق  بش  رد  ار  نآرق  ام  »
زا رتهب  ردـق  بش  تسیچ ! ! ردـق  بش  هک  یناد  یم  هچ  و   ! » دروآ یم  ربمغیپ  يارب  مک  مک  جـیردت و  هب  لاـس  تّدم 23  رد  لیربج 

.تسین ردق  بش  تفالخ ) تدم   ) نآ رد  دننکیم و  یهاشداپ  نآ  رد  هّیماینب  هک  تسا » هام  رازه 

ص594-592. ج6 ، لوا ، یسلجم  همالع  هیقف ، حرش  هب  روهشم  ینارقبحاص ، عماول  - 1
(3  - 1 تایآ / ردق هروس ي  - ) 2
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73 ص :

: هر مالسإلا  ضیف  موحرم  حیضوت 

ناخیلع دّیس  ّلجا  دّیس  .هّیماینب  تنطلس  هام  رازه  ياهینارذگشوخ  زا  تسا  رتهب  ردق  بش  رد  اهیتخبکین  تداعس و  ندروآ  تسد  هب  “
: دسیون یم  دوخ  یهفیحص  حرش  رد  هّللا -  ُهَمِحَر  - 

: هتفگ لوصألا ” عماج   “ رد بهذم ) یّنس   ) ریثا نبا 

هام 83 رازه  تسا و  نامه  دشاب  یم  هام  رازه  زا  رتهب  ردق  بش  هکنیا  هب  �یلاعت  يادخ  دارم  تسا و  هام  رازه  هّیما  ینب  تنطلـس  تّدم 
یبا نب  هیواعم  اب  تسا  مالـسلا )  هیلع   ) یلع نب  نسح  حلـص  ماگنه  یهاشداپ ، هب  هّیماـینب  لالقتـسا  زاـغآ  تسا و  هاـم  راـهچ  لاـس و 

هک 92 تـسا  يرمق )  ) لاس 132 رد  یناسارخ  ملـسموبا  تسد  هب  ناـشیا  تلود  ضارقنا  ترجه و  زا  ملهچ  لاـس  ناـیاپ  رد  ناـیفس ،
هام و راهچ  لاس و  دـنامیم 83  دوش ؛ یم  طقاس  نآ  زا  تسا  هام  تشه  لاس و  تشه  هک  ریبز  نبا  هّللادـبع  تفالخ  دوش و  یم  لاـس 

(. تسا هام  رازه  نآ 

: دومرف مالسلا )  هیلع   ) قداص ترضح  سپس ] ]

یم تسد  هب  هام ) رازه   ) تّدم نیا  رد  ار  تّما  نیا  يرورـس  یهاشداپ و  هّیما  ینب  هک  دومن  هاگآ  ار  شربمغیپ  ّلج  ّزع و  يادـخ  سپ 
(1) .دنریگ

تسا مالسلا ) هیلع   ) نانمؤم ریما  هام  نآرق ، ردق و  هام  كَرابُملا ، ِهللا  ُرهَش  ناضَمَر ، هام 

ص20 و 21. مالسالا ، ضیف  موحرم  هیداجس ، هفیحص  حرش  همجرت و  - 1
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74 ص :

(2): دسیون یم  یئاهب -  خیش  حالَفلا  ِحاتفِم  همجرت ي  ِحاجَّنلا -  ُجاهنِم  رد   (1) یماطسب روفیَط  نب  یلع 

يارب هدامآ  تیالو ، رهش  زاغآ  رد  تیالو ، لها  تسا و  هَّللا  رهش  ناضمر ، هَّللا و  لوسر  رهش  نابعـش ، و  تیالو ؛ هام  بجر  ٌةَرِـصبَت : “ 
عیقوت رودص  رد  تسا ، تیالو  رهش  بجر  میا : هتفگ  هک  نآ  دنوش و  یم  ردق  هکرابم ي  هلیل ي  صوصخ  هب  هَّللا  رهش  رارسا  كاردا 

یِّنِإ َّمُهَّللا  : ] ٍبَجَر ِماّیَا  نِم  ٍموَی  ِّلُک  یف  ُعُدا  : » هک باـنج  نآ  رما  و  فیرـشلا ) هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع   ) هَّللا یلو  ترـضح  زا  كراـبم 
!”. شاب هتشاد  هّجوت  خلا »] كِْرمَأ …  ُهَالُو  ِِهب  َكوُعْدَی  اَم  ِعیِمَج  ِیناَعَِمب  َُکلَأْسَأ 

تسا تکرب  اب  كرابم و  ردقلا ، هلیل  ءافتخا  نوچ  هجرف ،) یلاعت  هللا  لجع   ) نامز ماما  تَبیَغ  ءافتخا و 

ناهنپ ًاساسا  .دـهاک  یمن  نآ  ماقم  نأش و  تکرب و  زا  يزیچ  نیموصعم ،) ریغ   ) ام یهاگآ  ملع و  زا  ردـقلا  هلیل  ِءافتخا  ندوب و  ناهنپ 
لجع  ) نامز ماما  كرابم  دوجو  .تسین  دنمشزرا  تیـصخش  کی  ای  اهبنارگ  زیچ  کی  رابتعا  شزرا و  شهاک  ببـس  تَبیَغ ، ندوب و 

نآ ینلع  روـضح  تقاـیل  هک  تسا  اـم  بیع  صقن و  نیا  یلو  تسا ، بئاـغ  ناـهنپ و  اـم  زا  هـچ  رگا  زین  فیرـشلا ) هـجرف  یلاـعت  هللا 
.ناشیا يافتخا  تبیغ و  نارود  رد  یتح  میدنمهرهب ؛ ترضح ، دوجو  تاکرب  زا  مه ، زاب  همه ، نیا  اب  .میرادن  ار  ترضح 

: تسا هدورس  نینچ  اولح ” نان و   “ هلاسر ي رد  هر )  ) یئاهب خیش  هب  فورعم  یِلماع ، نیّدلاءاهب  خیش  = 

دش روتسم  همه  زا  ردق  بش  نوچ 

ياّفوتم 1100 ق دنه –  دابآردیح  ءاملع  زا  - 1
2 لصف رِخآ  ص34 / همّدقم ي2 /  - ) یئاهب خیش  حالَفلا  ِحاتفِم  همجرت ي  ِحاجَّنلا -  ُجاهنِم  - 2
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دش رون  رس ، ات  ياپ  زا  مَرَجال ،

شدسانشن سک  هک  نوچ  مظعا  مسا 

شدشاب امسَا  ِّلُک  رب  يرَورَس 

یمه یناهنپ ، قلخ  زا  مه  وت  ات 

! یمظعا مسا  ردقلا و  لیل  وچمه 

تسا هجرف ) یلاعت  هللا  لجع   ) نامز ماما  تکرب  مالسلا ،) هیلع   ) حیسم �یسیع  تکرب 

: تسا هتفر  راک  هب  كرابم  بقل  میرک ، نآرق  رد  زین ، مالسلا )  هیلع   ) حیسم یسیع  ترضح  دروم  رد 

(1)« ایَح ُْتمُد  ام  ِهاکَّزلا  ِهالَّصلِاب َو  یناصْوَأ  ُْتنُک َو  ام  َْنیَأ  ًاکَرابُم  ینَلَعَج  «َو 

«. تسا هدرک  تَّیصو  تاکز  زامن و  هب  ما  هدنز  ات  هداد و  رارق  تکرب ) اب   ) كرابم ارم  مشاب  اج  ره  «و 

ره تفای ؛ رایسب  یناوریپ  یناهج و  ینید  مالسلا )  هیلع   ) یـسیع ترـضح  هک  تسور  نآ  زا  تکرب ، رپ  كرابم و  بقل  نیا  هجو  کی 
ثیداحا رد  هک  تساجنیا  بلاج  اما  .تسا  خوسنم  تیحیـسم  نید  مالـسا ، نید  دوجو  اب  هدش و  فیرحت  وا  نید  رگید ، نونکا  دـنچ 

( فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع   ) يدهم ترضح  روهظ  رصع  رد  مالسلا )  هیلع   ) حیسم یسیع  تکرب  نیا  هب  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها 
: تسا هدش  هراشا 

: تسا هدمآ  هر )  ) یمق ریسفت  زا  لقن  هب  نیقداّصلا ، جَهنَم  ریسفت  رد  =

(31/ میرم - ) 1
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نب رهــش  زا  یلاـُمث ، هزمح  یبا  زا  وا  و  يرَقنِم ]  ] دواد نـب  نامیلــس  زا  وا  هدرک و  لـقن  دوـخ  ردـپ  زا  هر ])  ) یمق  ] مـیهاربا نـب  یلع  “
: تفگ هک  بَشوَح ،

یم ار  وت  ریما  تفگ : دـمایب و  وا  نامِزالُم  زا  یکی  داد ؛ یم  اـطع  دوب و  طـساو  رد  هیَلَع -  ِهللا  ُهنَعل  یفقث -  فُسوی  نب  جاّـجَح  يزور 
.رغال یبسا  هنهک و  هماج ي  اب  متفر  وا  دزن  نم  دبلط !

وا رب  هک  تسیچ  بسا  نیا  تسا و  سابل ) یمرن  یگدیـسوپ و   ) تَقـالَخ َتثاـثَر و  هچ  نیا  رهـش ! يا  تفگ : دـیدب  ارم  جاّـجَح  نوچ 
!؟ يراوس

نینچنیا هک  نادب  سپ  هماج ؛ تَقالَخ  اما  و  ما ! هدیرخن  ار  وا  نم  تسا و  قافتا  لیبس  رب  بسا  نیا  رب  نم  نتـسشن  ِکلَملا ! اَهُّیَا  متفگ :
! دوش یم  لصاح  نآ  هب  تسا و  تروع  رتَس  نآ ، زا  ضرغ  هچ ، تسا ؛ یفاک  ارم  هماج 

!؟ دشوپ ار  وا  هک  ینک  یم  سک  نآ  بیع  یشوپ ؛ یمن  زخ  هماج ي  وت  تفگ : ارم 

! دشوپ زخ  هک  ار  نآ  منکن  بیع  نکیل  ما و  هدرکن  تداع  ندیشوپ  زخ  نم  متفگ :

! تسا هدش  لکشم  یتیآ  ارم  تفگ : میآ  نوریب  هک  متساوخ  نوچ  دیشوپ ؛ نم  رد  زخ  زا  هماج  سپ 

؟ تسیچ متفگ :

: هک دومن  توالت  هیآ  نیا 

(1)« ِِهتْوَم َْلبَق  ِِهب  َّنَنِمُْؤَیل  اَّلِإ  ِباتِْکلا  ِلْهَأ  ْنِم  ْنِإ  «َو 

! گرم زا  لبق  وا  هب  دنروآ  یم  نامیا  هکنآ  زج  دنتسین ، باتک  لها  زا  کیچیه  )

(159/ ءاسن - ) 1

( مالسلا مهیلع  ترتع  نآرق و  ياهیگژیو   ) نیلقثلا www.Ghaemiyeh.comصیاصخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 513زکرم  هحفص 400 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/2787/KOLI/AKS BARNAMEH/#content_note_76_1
http://www.ghaemiyeh.com


77 ص :

زا دننز و  یم  ندرگ  نم  دزن  ار  ناشیا  منک و  رما  ناشیا  لتق  هب  نم  دنرآ و  نم  دزن  ار  اسرت  دوهی و  يارَُسا  هک  تسه  رایـسب  تفگ : و 
! مونش یمن  نامیا  یهملک  چیه  ناشیا 

میرم نب  یـسیع  نوـچ  هک  تسا  نیا  ینعم  هکلب  يدرک ! لـیوأت  هک  تسین  هـجو  نـیا  رب  هـیآ  ینعم  ؛(1)  َریمَالا ُهَّللا  َحَلـصَا  متفگ : نم 
وا هب  درآ  نامیا  هک  رگم  نآ ، ریغ  ینارصن و  دوهی و  زا  دشابن ، یتّلم  لها  چیه  دیآ ، نیمز  هب  نامسآ  زا  تمایق  زا  لبق  مالسلا )  هیلع  )

 (. مالسلا هیلع   ) يدهَم ِسپ  رد  دراذگ  زامن  و  تسا ) هدنز  نامز  نآ  ات  هک   ( ) مالسلا هیلع   ) یسیع توم  زا  لبق 

!؟ هدیسر وت  هب  اجک  زا  ییوگ و  یم  اجک  زا  ار  نیا  کَحیَو ! تفگ : متفگب ، نیا  نوچ  نم 

(. رقاب ماما   ) مالسلا مهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نب  نیَسُحلا  نب  یلع  ُنب  ُدّمُحم  ِِهب  ینَثَّدَح  متفگ :

: تفگ دروآ و  رب  رس  سپ  دز ! یم  نیمز  رب  تشگنا  دنکفا و  شیپ  رد  رس  کین  یتعاس  جاّجَح 

! ” ٍهَِیفاص ٍنیَع  نِم  اهَتذَخَا  “ 

! ياهتفرگ لالز  اراوگ و  يا  همشچ  زا  ار  نآ 

: متفگ ار  بَشوَح ) نب  رهش   ) يو نم  دیوگ : یبلک 

ترـضح و نآ  زا  ینعی   ) وا ياـبآ  يو و  ِهِراـک  جاّـجَح )  ) وا هـکنآ  لاـح  يدرک و  تـیاور  مالــسلا )  هـیلع   ) یلع نـب  دـمحم  زا  ارچ 
! دنک تیاور  ناشیا  زا  هک  ره  زا  تسا ]  ] هِراک تسا و  دیآ )! یم  شدب  شناردپ 

(2) ! ”. مروآ بضغ  رد  ار  يو  ات  مدرک  نآ  دصق  تفگ : رهش ] ]

ار ریما  درادب  حالص  هب  ادخ  - 1
ص154-153. ج3 ، نیفلاخملا ، مازلإ  یف  نیقداصلا  جَهنَم  ریسفت  - 2
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زا و  فیرـشلا ) هجرف  یلاعت  هللا  لجع   ) يدـهم ترـضح  روهظ  ماگنه  نایحیـسم ، تیرثکا  دوشیم ، راکـشآ  قوف  ثیدـح  زا  هکناـنچ 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) يدـهم ترـضح  رـس  تشپ  يو  ندرازگ  زاـمن  و  مالـسلا )  هـیلع   ) یـسیع ترـضح  ندـمآ  ریز  هـب  نامـسآ 

هک تسا  یتاکرب  نیرتکرابم  نیرتگرزب و  زا  دوخ  نیا  دنروآ و  یم  نامیا  فیرشلا ) هجرف  یلاعت  هللا  لجع   ) نامز ماما  هب  فیرـشلا ،)
.تسا هدش  رّدقم  فیرشلا ) هجرف  یلاعت  هللا  لجع   ) نامز ماما  يارب  مالسلا )  هیلع   ) یسیع ترضح  قیرط  زا 

( مالسلا مهیلع   ) تیب لها  نأش  رد  كرابم  يا  هیآ  رون ،»  » هکرابم ي هیآ ي 

هراشا

ٍهَرَجَش ْنِم  ُدَقُوی  ٌّيِّرُد  ٌبَکْوَک  اهَّنَأَک  ُهَجاجُّزلا  ٍهَجاجُز ، یف  ُحابْصِْملا  ٌحابْصِم ، اهیف  ٍهاکْـشِمَک  ِهِرُون  ُلَثَم  ِضْرَْألا ؛ ِتاوامَّسلا َو  ُرُون  ُهَّللا  »
ُهَّللا ُبِرْضَی  ُءاشَی َو  ْنَم  ِهِرُوِنل  ُهَّللا  يِدْهَی  ٍرُون ، یلَع  ٌرُون  ٌران ، ُهْسَسْمَت  َْمل  َْول  ُءیـُضی َو  اُهْتیَز  ُداکَی  ٍهَِّیبْرَغ ، ٍهَِّیقْرَـش َو ال  ال  ٍهَنُوْتیَز ، ٍهَکَرابُم 

(1)« ٌمیلَع ٍءْیَش  ِّلُِکب  ُهَّللا  ِساَّنِلل َو  َلاْثمَْألا 

هشیش نآ  يا و  هشیش  نورد  غارچ  نآ  دشاب ، یغارچ  نآ  رد  هک  تسا  ینادغارچ  نوچ  وا  رون  لَثَم  .تسا  نیمز  اهنامسآ و  رون  ادخ  »
شنغور .دـشاب  هتخورفا  یبرغ ، هن  تسیقرـش و  هن  هک  نوـتیز ، تـکربرپ )  ) كراـبم تـخرد  نـغور  زا  .هدنـشخرد  يا  هراتـس  نوـچ 

دیامن یم  هار  رون  نادب  دهاوخب ، هک  ار  سک  ره  ادخ  .رگید  رون  رب  نوزفا  يرون  .دشاب  هدیسرن  نادب  شتآ  دنچ  ره  دشخب ، ینـشور 
«. تسا هاگآ  يزیچ  ره  رب  اریز  دروآ ، یم  اهلَثم  مدرم  يارب  و 

دنتسه مالسلا ) هیلع   ) میهاربا لسن  زا  وا  زا  سپ  ناماما  و  مالسلا ) هیلع   ) یلع هکرابم » هرجش ي  »

(35/ رون - ) 1
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ماگنه هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  باحـصا  عمج  رد  هک  دنک  یم  لقن  مالـسلا )  هیلع   ) یـسراف ناملـس  زا  هر )  ) یلاله سیَق  نب  میَلُس 
: تسا هتفگ  نینچ  هلمج  زا  هتفگ و  ینانخس  ترضح  نآ  زا  عافد  رد  مالسلا ،)  هیلع   ) یلع نینمؤملاریما  هناخ ي  هب  موجه 

لآ دـنرگیدکی …  زا  هک  یلـسن  دـیزگرب ، نایناهج  همه  رب  ار  مالـسلا )  هیلع   ) نارمع لآ  میهاربا و  لآ  حون و  مدآ و  دـنوادخ  » … 
هیلع  ) لیعامسا ِلسن  هدیزگرب و  میهاربا و  زا  مالسلا )  هیلع   ) میهاربا لآ  و  مالـسلا )  هیلع   ) حون نادنزرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم 

هکئالم دـمآ  تفر و  لحم  تلاسر و  هاگیاج  توبن و  تیب  لها  نانآ  .دنتـسه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دـمحم  ترتع  و  مالـسلا ) 
كرابم تخرد  هدننک و  تیاده  ناگراتس  لالز و  یهمشچ  هدیـشوپ و  یهبعک  رادیاپ و  ياههوک  دنلب و  نامـسآ  نوچمه  نانآ  .دنا 

(1)  …”. تسا كرابم  نآ  نغور  دشخرد و  یم  شرون  هک  دنتسه 

تسا هکرابم » هرجش ي  ( » مالسلا هیلع   ) یلع نینمؤملاریما 

: مدرک ضرع  مالسلا )  هیلع   ) قداّصلا هَّللادبع  یبا  ترضح  هب  تفگ : راسَی  نب  لیَُضف 

؛» ِضْرَْألا ِتاوامَّسلا َو  ُرُون  ُهَّللا  »

«. تسا نینچ  ّلَج  َّزَع َو  يادخ  : » دومرف

؛» ِهِرون ُلَثَم  : » مدرک ضرع 

«. تسا هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  نآ  : » دومرف

ص 235. هر ،)  ) یلالِه سیَق  نب  میَلُس  باتک  همجرت  ُمالَّسلا ، ُهالَّصلا َو  ُمِهیَلَع  دّمحم  لآ  رارسأ  - 1
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؛» ٍهاکشِمَک : » مدرک ضرع 

«. تسا هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  یهنیس  : » دومرف

؛» ٌحابصم اهیف  : » مدرک ضرع 

«. يربمغیپ ینعی  تسا ، ملع  رون  حابصم ، نآ  رد  : » دومرف

؛» ٍهَجاجُز ِیف  ُحابْصِْملا  : » مدرک ضرع 

«. دش رداص  مالسلا )  هیلع   ) یلع لد  يوس  هب  هک  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ملع  : » دومرف

: مدرک ضرع  … 

؛» ٍهَِّیبْرَغ ٍهَِّیقْرَش َو ال  ال  ٍهَنُوْتیَز ، ٍهَکَرابُم  ٍهَرَجَش  ْنِم  ُدَقُوی  » … 

« ینارصَن هن  تسیدوهی و  هن  هک  تسا  مالسلا )  هیلع   ) بلاطیبا نب  یلع  نینمؤملاریما  : » دومرف

: مدرک ضرع 

؛» ٌران ُهْسَسْمَت  َْمل  َْول  ُءیُِضی َو  اُهْتیَز  ُداکَی  »

.دنک قطن  نآ  هب  هکنآ  زا  شیپ  دیآ ، نوریب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  ِملاع  ناهد  زا  ملع  هک  دشاب  کیدزن  دومرف :

؛» ٍرُون یلَع  ٌرُون  : » مدرک ضرع 

(1) .دشاب رگید  ماما  زا  دعب  هک  یماما  ینعی  ماما » یپ  رد  تسا  ماما  : » دومرف

ص157-156. یناکدرا ، یلعدمحم  ازریم  قودص ، خیش  دیحوَّتلا  باتک  همجرت ي  دیحوت / رارسا  - 1
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81 ص :

تسا هکرابم » هرجش ي   » زا زین  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف 

هراشا

نسح زا  لقن  هب  ( 361 ثیدح ص316 ،  ( ) مالسلا هیلع   ) بلاطیبا نب  یلع  ِبقانَم  باتک  رد  483ق ) توف :  ) یکلام یّنُس  یلِزاغُم ، نبا 
هیلع  ) مظاـک ماـما  زا  مالـسلا )  هیلع   ) رفعج نب  یلع  زا  لـقن  هب  ّقحلا ) فشک  اـی :  ) نیقیلا فـشک  رد  هر )  ) یّلِح همـالع  زین  يرَْـصب و 

( غارچ « ) حابصِم  » تسا و مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  ترـضح  هشیـش ) « ) هَجاجُز  » و نادغارچ ) « ) هاکـشِم  » هک هدرک  تیاور  مالـسلا ) 
 ( مالسلا مهیلع   ) میهاربا لسن  هکرابم ي » هرجش ي   » زا یگمه  هک  دنتسه ، مالـسلا )  هیلع   ) نیـسح ماما  و  مالـسلا )  هیلع   ) نسح ماما 

.دنشاب یم 

: تیاور همجرت ي 

ماما  ) نسحلا وبا  زا  تفگ : هک  تسا  هدرک  لـقن  مالـسلا )  هیلع   ) رفعج نب  یلع  زا  مساـق ، نب  یـسوم  زا  يدادـغب ، لهـس  نب  دـمحم  “
؟ تسیچ هیآ  نیا  رد  هاکشِم » : » مدیسرپ مالسلا )  هیلع  ( ) مظاک

: دومرف باوج  رد  مالسلا )  هیلع   ) مظاک ماما 

« ٌيِّرُد ٌبَکْوَک  اهَّنَأَک  ُهَجاجُّزلا   » دنشاب و یم  مالسلا )  هیلع   ) نیسح و  مالسلا )  هیلع   ) نسح حابصم »  » مالـسلا و اهیلع  همطاف  هاکـشم » »
؛ تسا َملاع  لها  نانز  نیب  رد  ناشخرد  هراتس  نآ  مالـسلا )  هیلع   ) همطاف و  تسا ) ناشخرد  هراتـس  دننام  ینـشور  رد  هک  يا  هشیـش  )

 … دشاب یم  مالسلا )  هیلع   ) میهاربا هرجش  نآ ، و  دنریگ ) یم  ینشور  نوتیز  هکرابم  هرجش  زا  هک  « ) ٍهَنُوْتیَز ٍهَکَرابُم  ٍهَرَجَش  ْنِم  ُدَقُوی  »
(1)”

 – 23/316 یـسلجم ، همالع  راونالاراحب ، ص 385 ؛ يا ، همکارت  یبـتجم  دیـس  یّلِح ، همـالع  نیقیلا  فـشک  همجرت  نـیقی ، هـنیآ  - 1
.ناشیا ّقح  رد  رون » هیآ ي   » لیوأت دنتسه و  ادخ  راونا  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  هکنیا  رد  باب 18 ، زا  ثیدح 23 
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82 ص :

رگید تایاور  اب  هسیاقم 

ماما هب  هَجاجُز »  » و مالسلا )  هیلع   ) نسح ماما  هب  حابـصم » ، » دنراد تیاور  نیا  اب  یکدنا  یظفل  فالتخا  هک  رگید ، هباشم  تایاور  رد 
: هدش لیوأت  نینچ  ُءیُِضی » اُهْتیَز  ُداکَی   » ینآرق ترابع  ٍهَکَرابُم ،» ٍهَرَجَش   » ریسفت حیضوت و  رد  هدش و  لیوأت  مالسلا )  هیلع   ) نیسح

« اَِهب ُرِجَْفنَی  ُْملِْعلا  ُداَکَی  »

.دشخردب ناهج ) قافآ  هب   ) نآ نورد  زا  دفاکشب و  ار  تکرب  رپ  تخرد  نآ  شناد ، ملع و  هک  تسا  کیدزن 

.تسا تخرد  نآ  تکرب  راثآ  زا  زاب  هک  هدش ، لیوأت  ٍمامإ » َدَعب  ٌمامإ   » هب زین  ٍرُون » �یلَع  ٌرُون  »

(2) .تسا هدش  لیوأت   (1) «، ُءاَشَی ْنَم  ِهَِّمئَْأِلل  ُهَّللا  يِدْهَی   » هب زین  ُءاشَی » ْنَم  ِهِرُوِنل  ُهَّللا  يِدْهَی  »

( مالسلا مهیلع   ) ماما هدزاود  نأش  رد  رون ،» هیآ ي   » زا رگید  یلیوأت 

: تفگ هک  هدش  تیاور  هر )  ) يراصنا هللادبع  نب  رباج  زا 

.دیامرف یم  مّسبت  دسیون و  یم  يزیچ  دوخ  كرابم  تشگنا  اب  مالسلا )  هیلع   ) یلع نینمؤملاریما  مدید  مدش ، هفوک  دجسم  لخاد 

دهاوخب ار  هک  ره  ناماما :  هطساو ي  هب  دنک  یم  تیاده  ادخ  - 1
.دنتسه ادخ  رون  مالسلا )  مهیلع   ) راهطا هّمئا  هکنیا  رد  : 13 باب زا   5 ثیدح - 1/195 هیمالسا ، پاچ  هر ، ینیلک  خیش  یفاکلا ، - 2
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83 ص :

!؟ دنادنخ یم  ار  وت  زیچ  هچ  نینمؤملاریما ؛ ای  مدرک : ضرع 

! دنک یمن  كرد  بوخ  ار  نآ  یلو  دناوخ  یم  ار  هیآ  نیا  هک  یسک  زا  منک  یم  بّجعت  دومرف :

!؟ نینمؤملاریما ای  هیآ ، مادک  مدرک : ضرع 

: دومرف سپ 

«: ُهجاجُّزلا ٍهَجاجُز ؛ ِیف  ُحابصِملا ] [« ؛ حابصملا انأ  ٌحابْصِم :» اهِیف  « ؛ ٌدّمحم ُهاکشِملا  ٍهاکْشِمَک :» ِهِرُون  ُلَثَم  ِضْرَْألا  ِتاوامَّسلا َو  ُرُون  ُهَّللا  »
ُرفعج ٍهَنُوْتیَز :»  » ؛(1) ٍّیلع ُنب  ُدمحم  ٍهَکَرابُم :» ٍهَرَجَـش  ْنِم  ُدَقُوی  « ؛  نیَـسُحلا ُنب  ُّیلع  وه  و  ٌّيِّرُد :» ٌبَکْوَک  اهَّنَأَک  « ؛  ُنیَـسُحلا ُنسحلا و 

«: ٌران ُهْسَسْمَت  َْمل  َْول  َو  « ؛ ٍّیلع ُنب  ُدّمحم  ُءیُِضی :» اُهْتیَز  ُداکَی  « ؛ یَسُوم ُنب  ُّیلع  ٍهَِّیبْرَغ :» َو ال  « ؛  ٍرفعج ُنب  یَسُوم  ٍهَِّیقْرَـش :» ال  « ؛ ٍدّمحم ُنب 
ُهَّللا ُبِرْـضَی  َو  ( » هَجرف ُهللا  َلَّجَع   ) ُّيِدـهَملا ُمئاـقلا  ُءاـشَی :» ْنَم  ِهِرُوِنل  ُهَّللا  يِدـْهَی  ، » ٍّیلع ُنب  ُنسحلا  ٍروـُن :» یلَع  ٌروـُن  « ؛ ٍدّـمحم ُنب  ُّیلع 

(2)( .تساناد يزیچ  ره  رب  دنوادخ  دنز و  یم  ییاهلَثَم  مدرم ، يارب  ادخ  و  « ) ٌمِیلَع ٍءْیَش  ِّلُِکب  ُهَّللا  ِساَّنِلل َو  َلاْثمَْألا 

هدوب شناد  ملع و  تکرب  اب  رابرپ و  تخرد  ناس  هب  اهشناد و  هدنفاکش ي  مولعلارقاب و  ترضح  نآ  هک  تهج  نآ  زا  دیاش  - 1
.4/72 ینارَحب ، مشاه  دیس  ناهربلا ، ح19 ؛ ص200 ، راّفص ، نسح  نب  دّمحم  تاجَرَّدلا ، ُِرئاَصب  - 2
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84 ص :

هکرابم هعقب ي 

هراشا

(1)« َنیَملاْعلا ِّبَر  ِهَّللا  َناْحبُس  اَهلْوَح َو  ْنَم  ِراَّنلا َو  ِیف  ْنَم  َكِرُوب  ْنَأ  َيِدُون  اهَءاج  اَّمَلَف  »

يا هک  تساخرب  یئادن  رون ) نآ  زا  دوب و  هدزرب  رس  یتخرد  زا  هک  دوب  یهلا  رون  ران ، ياج  هب  هک   ) دمآ شتآ  دزن  هب  یسوم  نوچ  «و 
شتآ نآ  فارطا  رد  هک  سک  ره  و  دنا ) سیدقت  حـیبست و  لوغـشم  هک  يا  هکئالم  ینعی   ) تسا شتآ  نآ  رد  هک  سک  ره  یـسوم !

تـسهّزنم دیا و  هدـش  دـنوادخ  ریخ  تکرب و  لومـشم  كرابم و  یتسه ) رون  نآ  تخرد و  هب  کیدزن  هک  یـسوم  ای  وت  ینعی   ) تسا
ای دشاب ، یتهج  هب  جاتحم  هک  دشاب  یمسج  هکنآ  زا  ینعی  تسین ؛ شراوازـس  هک  یتافـص  زا   ) تسنایناهج راگدرورپ  هک  اتکی  يادخ 

(2) (« دیوگ نخس  یتلآ  هلیسو  هب  هک  ادص ، ياراد  دشاب  یسک  ای  دشاب ، یناکم  لحم و  هب  دنمزاین  هک  دشاب  یضرع 

(3)« َنیَملاْعلا ُّبَر  ُهَّللا  اَنَأ  یِّنِإ  �یسُوم  ای  ْنَأ  ِهَرَجَّشلا  َنِم  ِهَکَرابُْملا  ِهَعُْقْبلا  ِیف  نَْمیَْألا  ِداْولا  ِئِطاش  ْنِم  َيِدُون  اهاتَأ  اَّمَلَف  »

هنارک  ) نَمیَا يداو  رانک  زا  دمآ  شتآ  کیدزنب  نوچ  تفر ) شتآ  بناج  هب  تشاذگ و  نابایب  رد  ار  دوخ  لایع  لها و  یسوم   ) سپ »
تلاسر و یحو و  نِدـعَم  سّدـقم و  يداو  هک   ) تکرب ریخ و  رپ  كراـبم و  نیمز  هعطق  نآ  رد  هوک ) ود  نیب  لیـسم  يداو ، تسار  ي 

وت اب  هک  سک  نیا  ! ) یـسوم يا  هک  دش  هتـشادرب  ادـن  دوب ) نآ  رد  شتآ  هک   ) یتخرد زا  دوب ) ّتیدـحا  ترـضح  مالک  عامتـسا  ماقم 
نخس

(8/ لمن - ) 1
.6/302 يورسخ ، ریسفت  - 2

(30/ صَصَق - ) 3
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85 ص :

(1)« .ناگدیرفآ مامت  هدننیرفآ  نایناهج و  کلام  راگدرورپ و  میادخ ، نم  منم )! دیوگ ، یم 

هسّدقم ءالبرک  اب  هکرابم » هَعقُب   » قیبطت

: تسا هدمآ  نینچنیا  یتیاور  هر )  ) یسوط خیش  بیذهت  رد 

َیِه ُهَکَراـبُْملا » ُهَـعُْقْبلا   » ُتاَرُْفلا َو َوُـه  نآْرُْقلا  ِیف  َیلاَـعَت  ُهَّللا  ُهَرَکَذ  يِذَّلا  ِنَْمیَأـْلا » ِداوـْلا  ُئِطاـش   (: » مالــسلا هـیلع   ) ِهَّللاِدـْبَع وـُبَأ  َلاَـق 
(2) .ُءاََلبْرَک

تارف و دور  هب  ار  يداو ) تسار  هنارک ي  نَمیَا ، يداو  رانک  « ) نَْمیَْألا ِداْولا  ئِطاش   ( » مالـسلا هیلع   ) قداص ماـما  ثیدـح ، نیا  رد  هک 
.تسا هدومرف  لیوأت  �یّلَعُم  يالبرک  هب  ار  هَکَرابُْملا » هَعُْقْبلا  »

: حیضوت

دوخ دزن  طقف  نآ  ملع  هک  دنتـسه ، ینآرق  همیرک  تایآ  لیوأت )  ) ینطاب یناعم  هب  رظان  هفیرـش ، ثیداـحا  هنوگ  نیا  هک  تسناد  دـیاب 
سّدقم نیمزرـس  تسار  بناج  رد  هک  دوش  یم  هظحالم  قارِع ، زا  ریز  ۀشقن  رد  .تسا  مالـسلا )  مهیلع   ) تراهط تمـصع و  تیبلها 

: دراد نایرج  تارف  دور  هلصاف ، اب  البرک ،

.6/361 يورسخ ، ریسفت  - 1
ح24-80) ، 6/38 هیمالسا ، پاچ  ( ) هر  ) یسوط خیش  بیذهت  - 2
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86 ص :

(4  ) هرامش ریوصت 

دنتسه كِرابتُم  یهلا و  تمارَک  لالج و  مالسلا ، مهیلع  تیب  لها 

(1)« ِمارْکِْإلا ِلالَْجلا َو  يِذ  َکِّبَر  ُمْسا  َكَرابَت  »

«. تسا تَمارَک  ناسحا و  تّزع و  لالج و  دنوادخ  هک  وت ، راگدرورپ  مان  تسا  كرابم  راوگرزب و  »

: دنا هدومرف  همیرک  هیآ  نیا  لیوأت  رد  مالسلا )  هیلع   ) رقاب ماما 

« اِنتَّبَحَم اِنتَعاِطب َو  َدابِعلا  َیلاعَت -  َكَرابَت َو  ُهللا -  َمَرکأ  یتَّلا  ُُهتَمارَک  ِهللا و  ُلالَج  ُنَحن  »

هب هدومرف و  مارِکا  ار  دوخ  ناگدنب  نآ ، ببس  هب  یلاعت ، كرابت و  دنوادخ  هک  میتسه ، وا  يراوگرزب  تَمارَک و  دنوادخ و  لالج  ام  »
 “ هداد رارق  فطل  دروم  تیب  لها  ام  تَّبَحَم  تعاطا و 

(78/ نمحّرلا - ) 1
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(1).

( مالسلا هیلع   ) یلع نایعیش  يارب  يوَرخُا  یتکرب  یتشهب ، كرابم  ياهرصق 

هراشا

(2)« ًاروُُصق ََکل  ْلَعْجَی  ُراْهنَْألا َو  اَِهتْحَت  ْنِم  يرْجَت  ٍتاَّنَج  َِکلذ  ْنِم  ًاْریَخ  ََکل  َلَعَج  َءاش  ْنِإ  يذَّلا  َكَرابَت  = »

اهرهن اـهنآ  رد  هک  تشهب  ياـهغاب  دراد : ینازرا  وـت  هب  نآ  زا  رتـهب  دـهاوخ  رگا  هک  سک  نآ  تسا  كِراـبتُم )  ) راوـگرزب گرزب و  »
«. دروآ دیدپ  دنمهوکش  ياهرصق  اجنآ )  ) تیارب دشاب و  يراج 

: تسا هدرک  تیاور  نینچ  داشرا ، باتک  رد  هر )  ) دیفم خیش  = 

: َلاَق مالسلا )  هیلع   ) ٍِّیلَع ْنَع  َهَتاَُبن  ْنب  ِغَبْصَْألا  نَع 

 : هلآ هیلع و  هللا  یلص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاَق 

« َنُوئیَِرب ُْهنِم  ِساَّنلا  ُِرئاَس  اَُنتَعیِش َو  ُنَْحن َو  اَّلِإ  ُُهلاَنَی  َال  َرَمْحَأ ، ٍتُوقاَی  ْنِم  ًارصق ] وأ :  ] ًابیِضَق َیلاَعَت  ِهَِّلل  َّنِإ  »

: دومرف مالسلا )  هیلع   ) یلع تفگ : هَتاُبن  نب  غَبصَا 

: دندومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

ص 203. ج5 ، هر ، يزیَوُح  نیَلَقَّثلا ، ُرون  ریسفت  - 1
(10/ ناقرف - ) 2
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زا نارگید  دنوشیمن و  دنم  هرهب  نآ  زا  ام  نایعیـش  ام و  زج  هک  دراد ، خرـس  توقای  زا  يرـصق ] ای :  ] يراسخاش لاعتم ، يادـخ  انامه  »
(1) «. دنمورحم نآ 

ٍتوقای نِم  ًارـصَق   » ترابع اب  تیاور  نیمه  ناقرف ، هروس ي  زا  همیرک  هیآ ي  نیا  لیَذ  نیَلَقَّثلارون ، قئاقَّدلاُزنَک و  ریـسفت  ود  رد  رّکذت :
.تسا هدمآ  َرَمحأ »

رفعج نب  یـسوم  ترـضح  نارتخد  موثلک  ُّما  بنیز و  همطاف و  زا  مالـسلا )  هیلع   ) اـضر ترـضح  رتخد  همطاـف  رگید ، یثیدـح  رد  = 
همطاف زا  وا  و  مالسلا )  هیلع   ) رقاب ترضح  رتخد  همطاف  زا  وا  و  مالسلا )  هیلع   ) قداص ترضح  رتخد  همطاف  زا  اهنآ  و  مالسلا )  هیلع  )

رتخد موثلک  ما  زا  اهنآ  و  مالـسلا )  هیلع   ) نیـسح ماما  نارتخد  هنیَکُـس  همطاف و  زا  وا  و  مالـسلا )  هیلع   ) نیدباعلا نیز  ترـضح  رتخد 
: دومرف هک  دننک  یم  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  رتخد  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  زا  مالسلا )  هیلع   ) یلع ترضح 

: مدینش هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  زا 

توقای ّرُد و  اب  هک  تشاد  يرَد  خاک  نآ  دیفـس و  ّرُد  زا  مدـید  یخاـک  هاـگان  مدـش ؛ تشهب  دراو  دـندرب ، نامـسآ  هب  ارم  هک  یهاـگ 
: تسا هتشون  رد  نآ  هب  مدید  مدرک  الاب  ار  مرس  دوب ؛ نازیوآ  يا  هدرپ  رد ، نآ  رب  دوب ؛ هدش  تنیز 

« ِمْوَْقلا ُِّیلَو  ٌِّیلَع  ِهَّللا ؛ ُلوُسَر  ٌدَّمَُحم  هَّللا ؛ اَّلِإ  ََهلِإ  َال  »

ص38. يدعاس ، همجرت ي  دیفم ، خیش  داشرإلا ، - 1
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« تسا مدرم  تسرپرس  یلو و  یلع  تسادخ ؛ لوسر  دّمحم  گرزب ؛ يادخ  زج  یئادخ  تسین  »

: دوب هدش  هتشون  هدرپ  نآ  رب  و 

!« ِیلَع ِهَعیِش  ِْلثِم  ْنِم  َْخب ! َْخب  »

!« یلع هعیش  لثم  زا  هب ! هب  »

يا هدرپ  زین  دوب و  هدش  تنیز  زبس  دَـجَربَز  اب  رد  نآ  تشاد و  هرقن  زا  يرد  هک  خرـس ، قیقع  زا  مدـید  يرـصق  زاب  متفر ؛ خاک  نورد 
: تسا هتشون  رد  نآ  رب  مدید  مدرک  الاب  ار  مرس  تشاد ؛

« یَفَطْصُْملا ُّیِصَو  ٌِّیلَع  ِهَّللا ؛ ُلوُسَر  ٌدَّمَُحم  »

«. تسا یفطصم  یصو  یلع  تسادخ ؛ لوسر  دمحم  »

: دوب هتشون  هدرپ  نآ  رب  و 

« ِِدلْوَْملا ِبیِِطب  ٍِّیلَع  َهَعیِش  ْرَِّشب  »

«. ندوب هداز  لالح  هب  هِد  هدژم  ار  مالسلا )  هیلع   ) یلع نایعیش  »

رب دوب و  هدش  نییزت  ؤلؤل  اب  هک  تشاد  خرـس  توقای  زا  يرد  مدوب ؛ هدیدن  وا  زا  رتابیز  هک  مدید  زبس  دّرمز  زا  یخاک  زاب  مدـش ؛ دراو 
: تسا هتشون  هدرپ  نآ  رب  مدید  مدرک  الاب  ار  مرس  دوب ؛ يا  هدرپ  رد  نآ 

« َنوُِزئاَْفلا ُمُه  ٍِّیلَع  ُهَعیِش  »

( مالسلا مهیلع  ترتع  نآرق و  ياهیگژیو   ) نیلقثلا www.Ghaemiyeh.comصیاصخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 513زکرم  هحفص 413 
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!«. دنناراگتسر نامه  یلع  نایعیش  »

!؟ تسیک زا  خاک  نیا  ! لیئربج نم ، تسود  يا  متفگ :

رـشحم هب  نایرع  ندب  هنهرب و  ياپ  اب  تمایق  زور  مدرم ، مامت  .تسا  بلاطیبا  نب  یلع  وت  ِّیـصو  هدازومع و  نآ  زا  دمحم ! يا  تفگ :
ماـن هب  هک  ار ، یلع  یهعیـش  رگم  دـنناوخ ، یم  ناـشیاهردام  ماـن  هب  زور  نآ  ار  مدرم  و  مالـسلا )  هیلع   ) یلع نایعیـش  رگم  دـنیآ ، یم 

.دنوش یم  هدناوخ  ناشناردپ 

؟ دوش یم  هنوگچ  نیا  لیئربج ! يا  متفگ :

«. دنا هداز  لالح  تسکاپ و  ناشتدالو  دنراد  تسود  ار  مالسلا )  هیلع   ) یلع اهنآ  نوچ  : » تفگ

( هللا همحر   ) یسلجم همّالع  نایب 

اذـل تسا و  هتـشادن  یتکرـش  ناـشیا  هفطن ي  داـقعنا  رد  ناطیـش ، ینعی  ( ] تسکاـپ ناـشتدالو  سپ  « ) مُهُدـِلوَم َباـطف  : » دومرف هکنیا 
هیلع  ) یلع نایعیـش  حاورا  تسناد  یم  ًالبق  نوچ  دنوادخ  هک  دشاب  ینعم  نیا  هب  دیاش  دنوشیم ] هدناوخ  دوخ  ناردپ  مسا  هب  هناصلاخ 

رد  ) ار اهنآ  ياهندب  تدالو  تهج ، نیدـب  دـندرک ، رارقا  وا  تیالو  هب   (1)، نامیپ زور  رد  دنتسه و  ترضح  نآ  رادتـسود  مالـسلا ) 
(2) .داد رارق  كاپ  ّرذ ) َملاع  زا  سپ  ایند ؛ نیا 

رَذ َملاع  رد  تَسلَا  زور  نایمدآ ؛ حاورا  اب  نامیپ  زور  - 1
ثیدح 136. ص112 ، راونألا ، راحب  دلج 65  همجرت  مالسلا ،)  مهیلع   ) تیب لها  نآرق و  هاگشیپ  رد  هعیش  - 2
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: تفگ ناوت  یم  بیترت ، نیدب 

نیا رد  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  هعیش ي  هفطن ي  داقعنا  تقلخ و  ساسا  هک  میـسر  یم  هجیتن  نیا  هب  هفیرـش ، ثیداحا  نیا  هب  هجوت  اب 
.تسوا راظتنا  رد  ترخآ ، رد  كرابم  هدنخرف و  یهاگیاج  هک  هنوگ  نامه  تسا ؛ كّربتم  كرابم و  ایند 

دنتسه يدوجو  تکرب  و  مالسلا ) مهیلع   ) ماما هدزاود  دامن  جرب ، هدزاود 

(1)« ًارینُم ًارَمَق  ًاجارِس َو  اهیف  َلَعَج  ًاجوُُرب َو  ِءامَّسلا  ِیف  َلَعَج  يذَّلا  َكَرابَت  »

غارچ اـهجرب  نآ  رد  داد و  رارق  هناـگ ) هدزاود   ) یئاـهجرب نامـسآ ، رد  هک  يدـنوادخ  تسا  كِراـبتُم )  ) تـکرب ریخ و  رپ  گرزب و  »
«. تخاس رقتسم  ار  ناشخرد  هام  و  دیشروخ ) ینعی   ) ینارون

: هک دنک  یم  تیاور  هر )  ) دیفم خیش  صاصتخالا  زا  لقن  هب  فاصنإلا ، باتک  رد  هر )  ) ینارَحب مشاه  دیس  همّالع  = 

: دیوگ هَتاُبن  نب  غَبصَا 

ندرک دای  تسا و  تدابع  وا ) ندرک  دای  و   ) ادخ رکذ  : “ دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تفگ : یم  هک  سابع  نبا  زا  مدـینش 
يربمغیپ هب  ارم  هکنآ  هب  دنگوس  تسا و  تدابع  وا  نادـنزرف  زا  ناماما  ندرک  دای  تسا و  تدابع  یلع  ندرک  دای  تسا و  تدابع  نم 

وا هفیلخ ي  شناگدنب و  رب  ادخ  تَّجح  وا  هک  یتسرد  هب  تسا و  ءایصوا  نیرتهب  نم  ِّیـصو  هداد ، مرارق  نامدرم  نیرتهب  هتخیگنارب و 
نادنزرف زا  نم -  زا  سپ  امنهار -  ناماما  دشاب و  یم  شقلخ  رب 

(61/ ناقرف - ) 1
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رب وا  نذا  هب  زج  هکنیا  زا  دراد  هگن  ار  نامـسآ  ناشیا  دوجو  هب  دراد و  زاب  نیمز  لها  زا  ار  باذع  دـنوادخ  اهنآ  رطاخ  هب  .دنتـسه  وا 
یهلیـسو هب  ار  شقلخ  اهنآ  تکرب  هب  دنزادنا و  بارطـضا  هب  ار  مدرم  هکنیا  زا  درادهگن  ار  اههوک  اهنآ  ببـس  هب  دـیآ و  دورف  نیمز 

هرامش ي .دنتسه  نم  نانیشناج  یتسرد ، هب  ادخ و  يایلوا  یتسار ، هب  نانیا  .دنایورب  ار  هایگ  ناشیا  یهطـساو  هب  دنک و  باریـس  ناراب 
”. تسا نامه 12 ) ینعی   ( ) مالسلا هیلع   ) نارمِع نب  یَسوم  نابیقن  ددع  هب  ناشددع  دشاب و  یم  هک 12  تسا  اههام  هرامش ي  اهنآ 

: دومرف توالت  ار  هیآ  نیا  ترضح  سپس 

(1)« ِجوُربلا ِتاذ  ِءامَّسلا  «َو 

«. تسا اهجرب  ياراد  هک  ییاهنامسآ  هب  دنگوس  »

اهنامـسآ و نیمه  شدوصقم  هدومرف و  دای  دنگوس  اهجرب  ياراد  نامـسآ  هب  دنوادخ  هک  يرادنپ  ایآ  سابع ! رـسپ  يا  : “ دومرف هاگنآ 
” !؟ تسا اهجرب 

؟ تسیچ شدوصقم  سپ  ادخ ! لوسر  يا  مدرک : ضرع 

ناشیا یمامت  رب  ادـخ  دورد  تسا ، يدـهم  ناشرِخآ  یلع و  اهنآ  لّوا  هک  دـننم ، زا  سپ  ناماما  اـهجرب  اـما  منم و  نامـسآ  اـما  دومرف :
(2) ”. داب

هیآ 1 / جورب هروس  - 1
یلوسر همجرت : ینارَحب ، مشاه  دیس  ِفارـشألا ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ٍدّمحم  لآ  نِم  َرَـشَع  یَنثِالا  ِهَِّمئألا  یَلَع  ِّصَّنلا  ِیف  ُفاصنإلا  - 2

ص224. دیفم ، خیش  صاصتخِالا ، ثیدح 321 ؛ ص 484-483 ، یتالحم ،
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ُمالَّسلا ُةالَّصلا َو  ُمِهیلع  تیب  لها  تَعجَر  رد  تَکَرَب 

« َنُوبِـسْکَی اُوناـک  اـِمب  ْمُهانْذَـخَأَف  اُوبَّذَـک  ْنِکل  ِضْرَأـْلا َو  ِءاـمَّسلا َو  َنِم  ٍتاـکََرب  ْمِْهیَلَع  اـنْحَتََفل  اْوَـقَّتا  اوـُنَمآ َو  يرُْقلا  َلـْهَأ  َّنَأ  ْوـَل  «َو 
(96/ فارعا )

یلو میدوـشگ ، یم  ناـشیور  هب  ار  نـیمز  نامـسآ و  تاـکرب  دـندوب ، هدرک  هـشیپ  يراـگزیهرپ  هدروآ و  ناـمیا  اـه  هـیرق  مدرم  رگا  »
«. میدرک ناش  هذخاؤم  ناشرادرک  رفیک  هب  زین  ام  .دنداد  تبسن  ییوگغورد  هب  ار  ناربمایپ 

(1): تسا هدروآ  هیآ  نیا  لیذ  نیَلَقَّثلارون  ریسفت  رد  يزیَوُح  = 

: هیف و  هَعجَّرلا ”  “ ِیف ٌلیوط  ٌثیدح  مالسلا ،)  هیلع   ) یلع نب  نیسحلا  نع  ِحئارَجلا ” جئارخلا و   “ یف

ِفیَّصلا َو ِیف  ِءاتِّـشلا  ُهَرَمَث  َلَکُؤِیل  ِهَرَمَّثلا َو  َنِم  اهیف  ُهللا  ُدـیُری  اـِمب  ُفَّیَُـصَتل  َهَرَجَّشلا  َّنَا  یّتَح  ِضرـألا ، ِءامّـسلا َو  َنِم  ُهَکَرَبلا  ََّنلِزنََتل  «َو 
ْنِکل ِضْرَْألا َو  ِءامَّسلا َو  َنِم  ٍتاکََرب  ْمِْهیَلَع  انْحَتََفل  اْوَقَّتا  اُونَمآ َو  �يرُْقلا  َلـْهَأ  َّنَأ  َْول  َو  : » �یلاـعَت ُُهلوَق  َکـِلذ  ِءاتِّـشلا َو  ِیف  ِفیَّصلا  ُهَرَمَث 

«. اُوبَّذَک

سپ مالسلا  مهیلع  تیب  لها  تَعجَر  باب  رد  لیوط  یثیدح  مالـسلا )  هیلع   ) نیـسح ماما  زا   (2)” ِحئارَج ِجئارَخ و   “ رد يدنوار  بطق 
: تسا هدمآ  نآ  رد  هدرک و  لقن  روهظ ، زا 

(199 ثیدح  - 2/52  ) نیَلَقَّثلارون ریسفت  - 1
نامدرم بولق  بذج  تهج  مالسلا )  مهیلع   ) ناماما زا  هدش  جراخ  تازجعم  ینعم  هب  - 2
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ببس هب  دروخ ، یم  ناراب  ناتـسبات ، لصف  رد  یتح  تخرد  هک  هزادنا  نآ  ات  نیمز ، نامـسآ و  زا  تکرب  دش  دهاوخ  لزان  هنیآ  ره  «و 
هدروخ ناتـسمز  رد  زین  ناتـسبات  رمث  ناتـسبات و  رد  ناتـسمز  هویم ي  هکنآ  رهب  زا  زین  دشاب و  رمثرپ  هک  دـیامرف  یم  هدارا  ادـخ  هکنآ 

[: دومرف هک   ] تسا یلاعت  يادخ  هدومرف ي  نامه  نیا  دوش و 

یلو میدوـشگ ، یم  ناـشیور  هب  ار  نـیمز  نامـسآ و  تاـکرب  دـندوب ، هدرک  هـشیپ  يراـگزیهرپ  هدروآ و  ناـمیا  اـه  هـیرق  مدرم  رگا  »
« .میدرک ناش  هذخاؤم  ناشرادرک  رفیک  هب  زین  ام  .دنداد  تبسن  ییوگغورد  هب  ار  ناربمایپ 

( مالسلا مهیلع   ) تیبلها رب  دنوادخ  تاکرب  تمحر و 

(1)« ٌدیجَم ٌدیمَح  ُهَّنِإ  ِْتیَْبلا  َلْهَأ  ْمُْکیَلَع  ُُهتاکََرب  ِهَّللا َو  ُتَمْحَر  ِهَّللا  ِْرمَأ  ْنِم  َنیبَْجعَتَأ  اُولاق  »

وا .داب  ینازرا  هناخ  نیا  لها  امـش  رب  ادـخ  تاکرب  تمحر و  ینک ؟ یم  بجعت  ادـخ  نامرف  زا  ایآ  دـنتفگ : میهاربا  نز  هب  ناگتـشرف  »
«. تسا راوگرزب  یندوتس و 

: تسا هدمآ  نینچ  مالسلا )  هیلع   ) یلع نینمؤملاریما  ای  مالسلا )  هیلع   ) قداص ماما  زا  یتیاور  رد  = 

َو : “ ُلُـجَّرلا َلاَـقَف  ٍلُـجَر ؛ یَلَع  َمَّلَـس  مالـسلا ])  هیلع   ) ًاـیلع َنینمؤـملاَریمأ  وأ :  ( ] مالـسلا هیلع   ) َقِداَّصلا َّنَأ  َکـِلَذ  ُراَرِْغلا َو  ُهَرُْکی  » … 
ُتَمْحَر  (: » مالـسلا هیلع   ) َمیِهاَْربِإ اَنِیبَِأل  ِهَِکئاَلَْملا  َلْوَق  اَِنب  اوُزِواَُجت  َال  َلاَقَف : ُُهناَوْضِر ؛” ُُهتَرِفْغَم َو  ُُهتاَکََرب َو  ِهَّللا َو  ُهَمْحَر  ُماَلَّسلا َو  ُمُْکیَلَع 

«. ٌدیِجَم ٌدیِمَح  ُهَّنِإ  ِْتیَْبلا ، َلْهَأ  ْمُْکیَلَع  ُُهتاکََرب  ِهَّللا َو 

(73/ دوه - ) 1
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هیلع  ) یلع نینمؤملاریما  ای   ( ] مالـسلا هیلع   ) قداـص ماـما  هکنیا  يارب  نتفگ ؛) ار  مالـس  باوج  هزادـنا  یب   ) رارِغ تسا  هورکم  : » ینعی
نآ سپ  ُُهناَوْـضِر ؛” ُهـُتَرِفْغَم َو  ُُهتاَـکََرب َو  ِهَّللا َو  ُهَـمْحَر  ُماَـلَّسلا َو  ُمُْـکیَلَع  َو  : “ تـفگ باوـج  رد  وا  درک و  مالـس  يدرم  هـب  مالـسلا ]) 

ُُهتاکََرب ِهَّللا َو  ُتَمْحَر  : » هک دنتفگ  مالسلا - )  هیلع   ) میهاربا ام -  ردپ  هب  ناگتشرف  هچنآ  زا  دیورن  رتارف  ام  هراب ي  رد  دومرف : ترضح 
(1) «. ٌدیِجَم ٌدیِمَح  ُهَّنِإ  ِْتیَْبلا  َلْهَأ  ْمُْکیَلَع 

هدومرف و یفرعم  مالـسلا )  هیلع   ) میهاربا ترـضح  كرابم  كاپ و  نامدود  لـسن و  زا  ار  دوخ  ترـضح  دوش ، یم  هدـهاشم  هکناـنچ 
.دناد یم  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  تیب  لها  لماش  ار  تیَبلا ” َلها   “ باطِخ

: دسیون یم  ( 396  - 395 / 10  ) برعلا ناسل  رد  روظنم  نبا  = 

: ِدُّهشَّتلا ِیف  ُُهلوَق  َِکلذَک  َو  ٍروصنم : وبأ  َلاق  ُهَداعَّسلا ؛ ُتاکَرَبلا  َلاق : ِتیَبلا »] َلهأ   ] ْمُْکیَلَع ُُهتاکََرب  ِهَّللا َو  ُتَمْحَر   » ِِهلوَق یف  ُءاّرَفلا  َلاق  “
َهَداعَّسلا َلاـن  دَـقَف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  َِّیبَّنلا  ِهب  َدَعـسأ  اـِمب  ُهللا  ُهَدَعـسأ  نَم  َّنَـأل  ُُهتاـکََرب ،» ِهللا َو  ُهَمحَر  ُِّیبَّنلا َو  اَـهُّیأ  َکـیَلَع  ُمـالَّسلا  »

”. َهَِمئاّدلا َهَکَرابُملا 

[ لوا مالـس   ] رد هچنآ  تسا  نینچمه  هتفگ : روصنموبا  .تسا  هدرک  یفّرعم  تداعـس  ار  تاـکرب  قوـف ، هیآ ي  ریـسفت  رد  ءاّرَف  : “ ینعی
دهدـب تداعـس  ار  وا  دـنوادخ  هک  تیب ) لها  دـننام   ) سک ره  اریز  ُُهتاکََرب ،» ِهللا َو  ُهَمحَر  ُِّیبَّنلا َو  اَهُّیأ  َکیَلَع  ُمـالَّسلا  : » هدـمآ دهـشت 

”. تسا هتفای  تسد  یمئاد  كرابم و  تداعس  هب  هک  نیقی  هب  هدومرف ، اطع  تداعس  نادب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  هچنادب 

.387-2/386 يزیَوُح ، نیَلَقَّثلارون ، ح5147 ؛ ، 3/125 ینارَحب ، مشاه  دیس  ناهربلا ، ریسفت  - 1
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اهنآ یناعم  تکرب »  » تاّقتشم زا  رگید  یخرب 

ًهَکَراَبُم َلُجَّرلا -  َكَراب  =

.دش دنسرخ  یضار و  وا  زا  درک ، اعد  تکرب  ریخ و  هب  ار  درم  نآ 

َکَکَرَاب َکیَلَع و  َکِیف و  ََکل و  ُهّللا  َكَراب  =

.دهد یناوارف  تکرب و  ار  وت  دنوادخ 

« مِِهلآ ِءاَِیْبنألا و  یَلَع  ْكِراب  َّمُهّللا  =»

(1)« رادب هراومه  يا ، هداد  یگرزب  دجم و  فرش و  زا  هک  ار  هچنآ  اهنآ ، نادناخ  ناربمایپ و  رب  ایادخ  »

: دسیون یم  ( 10/395  ) برعلا ناسل  رد  روظنم  نبا  = 

” َهَکَرَبلا ِهیف  َعَضَو  ِهیَلَع : ِهیف و  َكَراب  َءیَّشلا و  ُهللا  َكَراب  “

.داد رارق  تکرب  نآ  رد  دنوادخ 

ظفل نیمه  اب  مالسلا ) مهیلع   ) تیب لها  رب  تاولص 

: هک هدرک  تیاور  هر )  ) قودص خیش 

: تفگ نم  هب  هَرجُع  نب  بعک  دیوگ : �یلَیل  یبا  نبا   

میتسناد ام  هَّللا ! َلوسر  ای  میتفگ : دمآ و  نوریب  ام  دزن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  یتسار  هب  مهدب ؟ وت  هب  يا  هیده  یهاوخ  یمن 
؟ تسا هنوگچ  وت  رب  تاولص  هک  امرفب  میتسرف ؛ مالس  وت  رب  هنوگچ  هک 

: دیئوگب دومرف :

ص182. رایهم ، اضر  داتسا  همجرت : یناتسب ، مارفا  داؤف  یسراف ، یبرع  يدجبا  گنهرف  - 1
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َکَّنِإ َمیِهاَْربِإ  ِلآ  یَلَع  َتْکَرَاب  اَمَک  ٍدَّمَُحم  ِلآ  یَلَع  ْكِرَاب  ٌدـیِجَم َو  ٌدـیِمَح  َکَّنِإ  َمیِهاَْربِإ  یَلَع  َْتیَّلَـص  اَمَک  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ِّلَـص  َّمُهَّللا  »
« ٌدیِجَم ٌدیِمَح 

ریخ و يراوگرزب و  هدـش و  شیاتـس  وت  هک  یتسار  هب  يداتـسرف ؛ دورد  میهاربا  رب  هک  هنوگنامه  دّـمحم  رب  تسرف  دورد  ایادـخراب ! »
هدش و شیاتس  وت  هک  یتسار  هب  میهاربا ؛  لآ  رب  يداتسرف  تکرب  ریخ و  هتـسویپ  هک  هنوگنامه  دّمحم  لآ  رب  تسرفب  هتـسویپ  تکرب 

(1) «. يراوگرزب

ظفل نیمه  هب  دوخ ، تما  يارب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ  ياعد 

: دومرف هک  دنک  یم  لقن  مالسلا )  هیلع   ) اضر ماما  زا  هر )  ) قودص خیش 

: دندومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

« اَهِسیِمَخ اَِهْتبَس َو  َمْوَی  اَهِروُُکب  ِیف  ِیتَّمُِأل  ْكِرَاب  َّمُهَّللا  »

(2) «. هبنشجنپ هبنش و  رد  ًاصوصخ  ار ، يزیخرحس  متّما ، يارب  امرفب  تکرب ) رپ   ) كرابم ایادخراب ! »

یگدنز قنور  راک و  بسک و  ّتیلاعف و  رد  طاشن  ببـس  یلو  تسا ، لکـشم  یمک  دـنچره  يزیخرحـس ، هک  دـننادیم  همه  حیـضوت :
دربیم و زور  تاعاس  زا  يرتشیب  هرهب ي  دـنکیم ، مامـشتسا  هک  یهاگحبـص  فیطل  ياوه  زا  هتـشذگ  زیخرحـس ، ناسنا  نوچ  .دوشیم 

.دوش یم  دنمهرهب  نآ  زا  تسا و  رادیب  نآ ، بورغ  ات  باتفآ  عولط  زا  ار –  زور  مامت  هکلب 

.5 ثیدح ، 61 سلجم قودص ، خیش  یلامأ  - 1
.73 ثیدح ، 31 باب مالسلا ،)  هیلع   ) اضِّرلا ِرابخأ  ُنویُع  - 2
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( شابداش ییوگ و  كرابم   ) کیربت

: دسیون یم  ( 10/395  ) برعلا ناسل  رد  روظنم  نبا 

.ِهَکَرَبلِاب ِهِریَغ  وأ  ناسنِإلل  ُءاعُّدلا  کیْربَّتلا : “

! ”. َکیَلَع ُهللا  َكَراب  َُهل : ُتُلق  يأ : ًاکیْربَت ؛ ِهیَلَع  ُتْکََّرب  ُلاُقی :

.تکرب هب  تسوا  ریغ  ای  ناسنا  يارب  اعد  کیربت :

! ”. وت رب  هللا  َكَراب  متفگ : وا  هب  ینعی : متفگ ؛ کیربت  وا  رب  دوشیم : هتفگ 

تسا مالسلا ) هیلع   ) یلع نینمؤملاریما  ترضح  ياهمان  زا  کیربت » »

یلع ترضح  هک   (1) دنک یم  لقن  يدـسا  عاّرَد  نب  یلع  زا  334ق ) توف :  ) هعیش ءاملع  زا  ینیَضُح ، ای  یبیـصَخ  نادمَح  نب  نیـسح 
: دندومرف يو  هب  هفوک  عماج  دجسم  رد  مالسلا )  هیلع  )

ِهَِّمئَْألا نینمؤملاریما َو  ِِهلوُسَر َو  یَلَع  َّلَج ) َّزَع َو   ) ِهَّللا ِلْضَِفب  َنُونِمُْؤی  َال  ٍمْوَق  یَلَع  َُربْکَی  اَّلَِئل  اَِـهب  ُحیِرْـصَّتلا  ُنِکُْمی  اـَل  ٍمْسا ، ِهَئاُِـمثاََلث  ِیل  »
 …” َنیِدِشاَّرلا

ص93) توریب ، غالبلا  پاچ  مود -  باب   ) �يربُکلا هیادِهلا  باتک  - 1
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دنوادـخ لضف  هب  دـنروآ  یمن  نامیا  هک  یموق  رب  دـیآ  نارگ  ادابم  ات  تسین ، نکمم  اهنآ  هب  حیرـصت  هک  تسا ، مسا  نم 300  يارب  »
 …” هتفای تیاده  ناماما  نانمؤمریما و  دوخ و  لوسر  رب  گرزب 

: دنک یم  تیاور  نآ  لیذ  رد  سپس 

 …” کیربت ِهَشَبَْحلا : ناَِسِلب  ُهُمسا ]  ] َو ».. 

 …”. تسا کیربت  هشبح ، نابز  هب  ترضح  نآ  مسا  و  ».. 

(1) .تسا هدرک  لقن  زین  هر )  ) بوشآرهش نبا  ار  تیاور  نیا  هیبش 

مالسلا اهیلع  ارهز  همطاف  ترضح  تدالو  تبسانم  هب  هکئالم  کیربت 

: تسا هدمآ  تیاور  رد 

قرش و رد  هک  يروط  هب  دش ، هّکم  ياه  هناخ  لخاد  دیدرگ و  عطاس  وا  زا  يرون  دش  ّدلوتم  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  هک  یماگنه 
ره تسد  هب  هک  یلاـح  رد  نیعلاروح  زا  نت  هد  هاـگنآ  دوب ، هدـش  لـخاد  نآ  رد  رون  هکنآ  رگم  دوبن  یقاـب  يا  هناـخ  رهـش  نیا  برغ 

نییاپ رد  هک  ییوناب  نآ  دـندش ، قاـتا  لـخاد  دوب ، رپ  رثوک  بآ  زا  هک  تشهب  زا  یـشاپبآ ) زیربآ ،  ) یقیربِا تشت و  کـی  ناشمادـک 
ار لفط  سپس  داد ، وشتسش  رثوک  بآ  اب  ار  مالسلا  اهیلع  همطاف  هتفرگ و  ناشیا  تسد  زا  ار  اهفرظ  نآ  دوب  هتفرگ  رارق  هجیدخ  ياهاپ 

: دومرف دوشگ و  نابز  همطاف  سپ  دیوگب ، نخس  هک  تساوخ  وا  زا  نآ  زا  دعب  دیچیپ و  وبشوخ  دیفس و  هلوح ي  ود  رد 

ص276. ج3 ، بوشآرهش ، نبا  مالّسلا ، ُمِهیلع  بلاطیبا  لآ  بقانم  - 1
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تسا و ناربمایپ  نیرترب  ادخ و  لوسر  مردپ  هک  مهد  یم  تداهـش  درادن و  دوجو  هناگی  يادـخ  زج  يدوبعم  هک  مهد  یم  تداهـش  »
«. دنتسه نامدرم  رورس  ناگدنامزاب و  نیرترب  منادنزرف  ءایصوا و  نیرترب  یلع  مرسمه 

وا ّدلوت  دندیدرگ و  نامداش  نادنخ و  نانآ  سپ  درک ، باطخ  ناشمان  هب  ار  کی  ره  درک و  مالـس  ناوناب  نآ  هب  راتفگ  نیا  زا  سپ  و 
اهیلع همطاف  دـّلوت  هطـساو ي  هب  دـنتفگ و  یم  کیربت  رگیدـکی  هب  ار  وا  تدالو  زین  نامـسآ  لـها  دـنتفگ و  کـیربت  رگیدـکی  هب  ار 

هجیدخ هب  نانز  نآ  سپ  .دندوب  هدیدن  ار  شریظن  نآ  زا  شیپ  هکئالم  هک  دیدرگ  رهاظ  يا  هدـننک  هریخ  رون  زین  نامـسآ  رد  مالـسلا 
: دنتفگ مالسلا ) اهیلع  )

!« تسا هدش  هداد  رارق  تکرب  وا  لسن  وا و  دوخ  رد  هک  ریگب ؛ ار  كرابم  كاپ و  دولوم  نیا  »

ریش داهن و  وا  ناهد  رد  ار  دوخ  ناتسپ  تفرگ و  شوغآ  رد  ار  همطاف  دوب ، رورسم  لاحشوخ و  هک  یلاح  رد  مالـسلا ) اهیلع   ) هجیدخ
ره رد  هام و  کی  هزادـنا  هب  زور  ره  رد  هک  يروط  هب  دوب ، رادروخرب  يا  هداعلا  قوف  دـشر  زا  دازون  نیا  دومن و  يراـج  وا  ناـهد  رد 

(1) .درک یم  دشر  لاس  کی  هزادنا  هب  یهام 

مالسلا اهیلع  همطاف  ترضح  و  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترضح  جاودزا  تبسانم  هب  هکئالم  کیربت 

ترـضح جاودزا  هب  طوبرم  هک  ینالوط  ثیدـح  کـی  رد  مالـسلا )  هیلع   ) نینمؤملاریما زا  شناردـپ  زا  مالـسلا )  هیلع   ) قداـص ماـما 
: هک هدرک  لقن  تسا ، مالسلا  اهیلع  همطاف 

: هک دهد  یم  رس  ادن  دنوادخ )  ) يدانُم هکئالم ، نایم  رد  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

ص 35. یناحور ، همجرت  راونألا ، راِحب  دلج 43  همجرت  مالسلا ، اهیلع  ارهز  ترضح  یناگدنز  - 1

( مالسلا مهیلع  ترتع  نآرق و  ياهیگژیو   ) نیلقثلا www.Ghaemiyeh.comصیاصخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 513زکرم  هحفص 424 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/2787/KOLI/AKS BARNAMEH/#content_note_100_1
http://www.ghaemiyeh.com


101 ص :

نب یلع  هب  ار -  دمحم  رتخد  همطاف -  هک  مریگ  یم  هاوگ  ار  امـش  نم  دـشاب …  یم  بلاطیبا  نب  یلع  یـسورع  همیلو ي  زور  زورما  »
«. متسه یضار  جاودزا  نیا  هب  نم  مدومن ، جیوزت  بلاطیبا 

: دنک یم  ادن  دنوادخ )  ) يدانم سپس 

اهنآ هب  مه  نم  نوچ  دـییوگب ، کیربت  دـمحم  رتخد  همطاف  بلاطوبا و  دـنزرف  یلع  هب  نم ! تشهب  نانکاس  يا  و  نم ! هکئالم ي  يا  »
«. مدروآرد مراد ، شتسود  هک  يدرم  نیرتهب  جاودزا  هب  ار  نانز  نیرتهب  نم  هک  دیشاب  هاگآ   (1) متفگ کیربت 

هنوگ هچ  اهنادـب  تکیربت  تشهب ، هب  ناـنآ  ندرک  لـخاد  زا  ریغ  ادـنوادخ ! دـیوگ : یم  بَّرقُم -  هکئـالم ي  زا  یکی  لـیحار -  دـعب 
؟ تسا

اهنآ (2) و  مدومن مأوت  مدوخ  تبحم  اب  ار  نانآ  ّتبَحَم  هک  تسا  نیا  نانآ  رب  نم  ياهتکرب  زا  یکی  لیحار ! يا  : » دیامرف یم  دـنوادخ 
.مداد رارق  متاقولخم  رب  مدوخ  تّجح  ار 

نیمز يور  رد  دوخ  ملع  راد  هنازخ  ار  اهنآ  هک  مروآ  یم  دوجو  هب  ینامدود  لسن و  ناسنا ، ود  نیا  زا  نم  ملالج ! تّزع و  هب  دنگوس 
یم رارق  تـجح  مـقلخ  رب  ار  اـهنآ  دوـجو  ناربماـیپ ، زا  دـعب  میاـمن و  یم  یفرعم  مـنید  رب  هدــننک  توـعد  ار  اـهنآ  مـهد و  یم  رارق 

(3) «. مهد

.امِهیَلَع ُتکَراب  دَقَف  ٍدّمَُحم ص ، ِتِنب  َهَمِطاف  ٍدّمَُحم و  ِبیبَح  بلاطیبا  ِنب  ِِّیلَع  �یلَع  اوُکِراب  - 1
تسا هتشاد  تسود  ارم  درادب ، تسود  ار  نانآ  سکره  ینعی  - 2

، یلاخلخ یمظاک  نیدباعلا  نیز  همجرت : هر ،)  ) یِلماع ّرُح  خیـش  یـسدق ، ثیدـح  تایّلک  / ِهیِـسدُقلا ِثیداحألا  ِیف  ُهَِّینَّسلا  ُرِهاوَجلا  - 3
ص464. ، 12 باب
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( مالسلا هیلع   ) یلع نینمؤملاریما  هب  مالسلا ) هیلع   ) لیئربج کیربت 

: تفگ يردُخ  دیعس  وبا 

هیلع  ) بلاطیبا نب  یلع  دورب ، روث )  ) راغ هب  تساوخ  یم  درک و  ترجه  هنیدـم ) هب  هّکم  زا   ) هنابـش هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  نوچ 
: درک یحو  لیئاکیم  لیئربج و  هب  دنوادخ  سپ  .دیباوخ  وا  رتسب  رد  مالسلا ) 

امـش زا  کـی  مادـک  سپ  ما ، هدرک  رت  ینـالوط  يرگید  زا  ار  امـش  زا  یکی  رمع  ما و  هداد  رارق  مه  ردارب  ار  رفن  ود  امـش  نم  اـنامه  »
.»؟ دنیزگ یم  رب  ندوب  هدنز  هب  ار  يرگید 

یلع دننام  امش  ارچ  : » هک درک  یحو  نانآ  هب  دنوادخ  سپ  دنتساوخ ، دوخ  يارب  ار  نآ  دندرک و  باختنا  ار  یگدنز  نانآ  يات  ود  ره 
.دنک ظفح  دوخ  ناج  اب  ار  وا  ات  دیباوخ  دـمحم  رتسب  رد  وا  سپ  مدرک ؛ ردارب  دـمحم -  مدوخ -  ربمایپ  اب  ار  وا  دـیتسین ؟ بلاطیبا  نب 

«. دینک ظفح  شنمشد  زا  ار  وا  دییآ و  دورف  نیمز  هب  امش 

: داد یم  ادن  لیئربج  دنتفرگ و  رارق  وا  ياهاپ  دزن  لیئاکیم  و  مالسلا )  هیلع   ) یلع رس  دزن  لیئربج  سپ 

!« َهِکئالَملا َِکب  یِهابی  َهّللا  َّنِا  بلاطیبا ! َنباَی  َِکلثِم  نِم  ٍَخب  ٍَخب  »

!« دنک یم  تاهابم  ناگتشرف  هب  وت  دوجو  ببس  هب  دنوادخ  هک  وت ! نوچ  یسک  هب  نیرفآ  کیربت و  »

: درک لزان  ار  هیآ  نیا  ادخ  سپ 

”(1)  … ِهَّللا ِتاضْرَم  َءاِغْتبا  ُهَسْفَن  يِرْشَی  ْنَم  ِساَّنلا  َنِم  «َو 

 … دنرذگرد ادخ  ياضر  هار  رد  دوخ  ناج  زا  مدرم ، زا  یضعب  «و 

(207/ هرقب - ) 1
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(1)

رکبوبا طّسوت  مالسلا ) هیلع   ) یلع نینمؤملاریما  تیالو  کیربت 

: دیوگ يربط  نیّدلادامع 

 - هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هک  تسا  هدیـسر  ام  هب  تفگ : هک  مالـسلا - )  هیلع   ) ّیلع ِتَیار  بِحاص  رَوعَا -  ثراح  زا  تستیاور  “
: دومرف دوخ  باحصا  زا  یعمج  نایم  رد 

رد ار  مالـسلا )  هیلع   ) میهاربا شمهف و  رد  ار  مالـسلا )  هیلع   ) حوـن شملع و  رد  ار  مالـسلا )  هیلع   ) مدآ مـهد  ناـشن  امـش  هـب  اـیآ ] ]
؟ شملح

.دمایب مالسلا )  هیلع   ) ّیلع نینمؤملاریما  هک  تفگ  یم  ار  نخس  نیا  و 

(! وا هب  کـیربت   ) ار درم  نیا  اـشوخ  اـشوخ  لـسرم ؟ ناربـمغیپ  زا  سک  هس  هب  ار  يدرم  يدرک  ساـیق  هّللا ! َلوـسر  اـی  تفگ : رکبوـبا 
؟! هّللا لوسر  ای  درم  نیا  تسیک 

؟ یسانش یم  ار  وا  وت  رکبوبا ! يا  دومرف :]  ] ربمغیپ

! دنرت ملاع  وا  لوسر  ادخ و  تفگ : رکبوبا ] ]

.تسا بلاطیبا  نب  ّیلع  نسحلاوبا  درم ، نیا  دومرف :]  ] ربمغیپ

نبا ّصاوخلا ، هرکذـت  هلمج : زا  تسا ، هدـمآ  مه  تنـس  لـها  زا  يرگید  عباـنم  رد  ثیدـح  نیا  ص20 ؛ ج2 ، يروباشین ، ریـسفت  - 1
 ( مالسلا هیلع   ) یلع ماما  يامیس  زا : لقن  ص86 ؛ یجنَلبَش ، راصبالا ، رون  ص239 ؛ یعفاش ، یجنگ  بلاّطلا ، هیافِک  ص41 و  يزوَج ،

ص53. يرفعج ، بوقعی  نآرق ، رد 
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: تفگ رکبوبا 

! ” ِنَسَْحلا َابأ  اَی  َُکْلثِم  َْنیأ  نَسَْحلا َو  َابأ  اَی  ََکل  َْخب  َْخب  “

(1) .”؟! یلع يا  هدوب ، اجک  وت  دننام  و  نسحلاوبا ! يا  وت ) رب  کیربت   ) ار وت  اشوخ  اشوخ  “

باّطخ نب  رمع  طّسوت  مالسلا ) هیلع   ) یلع نینمؤملاریما  ِتیالو  ِکیربت 

یخیرات و یهبطخ  زا  یـشخب  هدـمآ و  یّنـس  هعیـش و  بتک  رد  يونعم  یظفل و  ُرتاوَت  اب  فلتخم و  قُرُط  هب  تیالو ، ای  ریدـغ  ثیدـح 
نآ رد  ار  شیوخ  توبن  ماـیپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  تسا  عادِولاـهّجح  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  لّـصفم 

: هفیرش یهیآ  هک  دنراد  هدیقع  ینس  هعیش و  ناثّدحم  نارّسفم و  هک  تسا  لیلد  نیمه  هب  دومرف و  لیمکت 

(2)« ًانیِد َمالْسِْإلا  ُمَُکل  ُتیِضَر  ِیتَمِْعن َو  ْمُْکیَلَع  ُتْمَْمتَأ  ْمُکَنیِد َو  ْمَُکل  ُْتلَمْکَأ  َمْوَْیلا  »

: زا دنترابع  ناثدحم  نارّسفم و  نیا  زا  یخرب  .تسا  هدش  لزان  مالسلا )  هیلع   ) نانمؤمریما تماما  تیالو و  هرابرد ي 

ظفاح هلآ ؛  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  روهـشم  یباحـص  يردُـخ  دیعـسوبا  لوق  زا  327ق ،) ياّفوتم  ) يزار ِمتاـح  یبا  نبا  ظـفاح 
یسراف رکبوبا  ظفاح  سابعنبا ؛ زا  م330ق )  ) یِلماحَم هَّللادبعوبا 

ج2، يربـط ، یلع  نب  نسح  نیّدـلادامِع  مالـسلا ، اـهیلع  لوـتب  دـالوا  بقاـنم  هلآ و  هـیلع و  هللا  یلـص  لوـسر  تـیب  لـها  لـئاضف  - 1
ص193-192.
(3/ هدئام - ) 2
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؛) م 468 ق  ) يروباشین يدـحاو  نسحلاوبا  م 427 ق ؛)  ) يروباشین یبلعث  قاحـساوبا  م 416 ق ؛)  ) هَیوُدرَم نبا  ظـفاح  م 407 ق ؛) )
رد دنتسه و  تَّنس  لها  ياملع  زا  همه  هک  رگید  ثّدحم  رّـسفم و  اه  هد  یناهفـصا و  میَُعنوبا  ظفاح  م 477 ق ؛)  ) یناتسِجِس دیعسوبا 

(1) .دنراد رظن  تدحو  هعیش  ياملع  اب  تهج  نیا 

: تسا هدمآ  تایاور  نیا  زا  يرایسب  رد 

رازهدص عمج  نآ  روضح  رد  تفرگ و  ار  مالـسلا )  هیلع   ) بلاط یبا  نب  یلع  تسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هکنآ  زا  سپ 
: هک درک  اعد  هنوگ  نیا  هاگنآ  دناوخ و  ارف  وا  يوریپ  هب  ار  مدرم  دومن و  یفرعم  تماما  تفالخ و  هب  يرفن 

” .ُهاَداَع ْنَم  ِداَع  ُهالاَو َو  ْنَم  ِلاَو  َّمُهَّللا  »

 ” .رادب نمشد  دراد ، نمشد  ار  وا  هک  ره  رادب و  تسود  دراد ، تسود  ار  یلع  سک  ره  ایادخراب ! »

يارب ار  ینامـسآ  مایپ  یخیرات و  زور  نآ  ربخ  دـننک و  تعیب  مالـسلا )  هیلع   ) یلع اب  تیالو  قاـثیم  هب  دومرف  رما  ناناملـسم  هب  سپس 
.دنیوگب دوخ  راید  مدرم 

: تفگ نینچ  هک  دوب  باّطَخ  نب  رمع  تفگ ، کیربت  داد و  مالسلا )  هیلع   ) نانمؤمریما هب  تعیب  تسد  هک  یناسک  یهلمج  زا 

! ” ٍهَنِمُْؤم ٍنِمُْؤم َو  ِّلُک  �یلْوَم  يالْوَم َو  َتْحَبْصَا  ٍبلاط ! یبَا  َنباَی  ََکل ] ًائینَه  وأ :  ] ٍَخب ٍَخب  “ 

ج37/ص158-157. یسلجم ، همالع  راونألاراحب ، ج1/ص214-229 ؛ ینیما ، همالع  ریدغلا ، هب : دوش  عوجر  - 1
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(1) ! ”. يدش نامیا  اب  درم  نز و  ره  رَورس  الوم و  نم و  رَورس  الوم و  وت  کنیا  بلاط ! یبا  نب  یلع  يا  داب ، وت  رب  کیربت  “ 

نینچ دنا ) هدرک  ثیدـح  لقن  رایـسب  وا  زا  تَّنـس  لها  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هباحـص ي  زا  يردُـخ  دیعـسوبا  زا  یتیاور  رد 
: دندومرف مخ  ریدغ  رد  مالسلا )  هیلع   ) یلع تیالو  غالبا  زا  سپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  هدمآ 

« ِهَماَمِْإلِاب ِیْتَیب  َلْهَأ  َّصَخ  ِهَُّوبُّنلِاب َو  ِینَّصَخ  َهَّللا  َّنِإ  ِینُوئِّنَه ! ِینُوئِّنَه  ِمْوَق ! اَی  »

هب ارم  تیبلها  داد و  صاصتخا  ّتیمتاخ )  ) تُّوُبن هب  ارم  دنوادخ  هک  ارچ  دـییوگب ؛ کیربت  نم  هب  دـییوگب ، کیربت  نم  هب  مدرم ، يا  »
«. تماما

(2) : … تفگ کیربت  هنوگ  نآ  باّطخ ، نب  رمع  سپس 

( مالسلا هیلع   ) یلع نینمؤملاریما  تیالو  هب  مدرم  کیربت  ماجنارس 

: تفگ هباحص ) زا   ) یمَلسَا بیَصُح  نب  هَدیَُرب 

عقوم نیا  رد  .میدوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تمدـخ  رد  راّجنینب ” لیَخن   “ رد تسا ،) رـسای  راّمع  زا  ریغ  يو   ) راّـمع مردارب  نم و 
دش و دراو  مالسلا )  هیلع   ) یلع

، هنَزاوُـملا راـیعِملا و  یلع ؛ نب  دـمحم  بزاـع و  نبا  ءاَرب  ساـبع و  نبا  زا  ، 50 ص 49 - ج 12 ، يزار ، نیّدـلارخف  ریبک ، ریـسفت  - 1
ثیدح ص 159 ؛ ج 37 ، راونـألاراحب ، ص219 ؛ ج1 ، ریدـغلا ، ص200 ؛ ج1 ، لیزنّتلادـهاوش ، 213 ؛ ص212 - یفاکـِسا ، رفعجوبا 

ص100 و 101. یقاحسا ، داّجس  وبا  دیواج ، تقیقح  ص20-22 ؛ ربهر ، یقتدمحم  تیالو ، نادواج  روشنم  ریدغ -
ص 35. ج3 ، بوشآرهش ، نبا  مالّسلا ، ُمِهیلع  بلاطیبا  لآ  بقانم  - 2
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: دومرف هاگنآ  میداد ، ار  مالس  خساپ  ام  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  .درک  مالس 

.نیشنب هطقن  نآ  رد  یلع ! ای 

اهنآ .دنیوگ  کیربت  ار  نینمؤم ” تراما   “ وا هب  هک : درک  رما  اهنآ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دندش ، دراو  مدرم  زا  یهورگ  سپس 
!(. دننک نینچ  هک  دندوبن  بغار  دوخ  ياهلد  هب  ینعی   ) دندوبن کیدزن  دندرک و  لمع  نامرف  نیا  هب 

: داد روتسد  ود  نآ  هب  ترضح  دندش و  دراو  رمع ”  “ و رکبوبا ”  “ هلمج زا  مدرم و  هتسد  هتسد  هاگنآ 

!« َنِینِمْؤُْملا ِهَْرمِِإب  ٍِّیلَع  �یلَع  ِلَس  اَمّ »

!« نانمؤم رب  وا  تراِما  ببس  هب  دییوگب  کیربت  یلع  هب  »

.یلب دومرف : تسا !؟ هدش  هداد  وا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ادخ و  يوس  زا  تراما  نیا  ایآ  دندیسرپ : ود  نآ 

.دـییوگب کـیربت  مالـسلا )  هیلع   ) یلع هب  دومرف : اـهنآ  هب  ربماـیپ  مالـس ، زا  سپ  دـندش و  دراو  کـلام ” نب  دعـس   “ و هحلط ”  “ سپس
.میدرک تعاطا  میدینش و  دنتفگ : .يرآ  دومرف : تسا ؟ هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ادخ و  روتسد  دندیسرپ :

یلع هب  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  روتـسد  قبط  ارچ ، نوچ و  نودب  دندش و  دراو  يرافِغ ” ّرذوبا   “ و یـسراف ” ناملـس   “ نآ زا  سپ 
.دنتفگ کیربت  مالسلا )  هیلع  )

.دنتفگ کیربت  ارچ  نوچ و  نودب  دندش و  دراو  ِیَت ” ناهَّ نب  مَثیَهلاوبا   “ و تباث ” نب  هَمیَزُخ  ، “ عقوم نیا  رد 
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.دندرک لمع  بیترت  نیمه  هب  دادقِم ”  “ و رسای ” راّمع  ، “ ود نیا  زا  سپ 

ات دومرف  اـهنآ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  باوـج ، ندینـش  مالـس و  زا  سپ  دـندش و  دراو  هدـیَبُعوبا ”  “ و ناـمثع ”  “ هاـگنآ
کیربـت دـعب  يرآ و  دومرف : تسا ؟ لوسر  ادـخ و  روتـسد  دندیـسرپ : .دـنیوگب  کـیربت  مالـسلا )  هیلع   ) یلع هب  ار  تراـما  یهلأـسم 

.دنتفگ

قاتا ات  دش ، یم  لمع  لبق ، بیترت  نامه  هب  دـندمآ و  هنیدـم ) لها   ) راصنا و  هّکم ) لها   ) نیرجاهم زا  یهورگ  نالف و  نالف و  سپس 
یلع هب  ار  تراما  دومرف : مردارب  و  هدیَُرب )  ) نم هب  رخآ  رد  جراخ و  یخرب  دندش و  یم  دراو  یخرب  تشگ و  رپ  ّتیعمج  زا  فارطا  و 

.میتسشن میتشگ و  زاب  دوخ  ياج  هب  دعب  میتفگ و  کیربت  میتساخرب و  مه  ام  مییوگب ، کیربت 

: دومرف درک و  مدرم  بناج  هب  ور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  نایاپ ، رد 

تسادخ روتسد  ایآ  : “ دندیسرپ نم  زا  یخرب  دییوگب و  کیربت  یلع  هب  ات  مدرک ، رما  امـش  هب  نم  هک  دیونـشب ، دینادب و  ار  هلأسم  نیا 
مناج هک  ییادخ  هب  دنگوس  دنک ؛ یم  ارجا  ار  ادخ  نامرف  هکلب  دیوگ ، یمن  يزیچ  دوخ  شیپ  زا  دمحم  هک  دینادب  یلو  ربمایپ ؛” !؟ ای 

نامیا دهاوخ  یم  سک  ره  لاح  دیا ، هدش  ادج  نم  تلاسر  زا  هتـشگ و  رفاک  دـینک ، ضقن  ار  تعیب  یهاتوک و  رگا  تسوا ، تسد  هب 
! دوش رفاک  دهاوخ  یمن  سک  ره  دروایب و 

(1)« ْرُفْکَْیلَف َءاش  ْنَم  ْنِمُْؤْیلَف َو  َءاش  ْنَمَف  »

: دیوگ هدیَُرب 

هدـش عمج  ناشفارطا  رد  شیرق  لاّهج  هک  یلاـح  رد  کـیربت ، ناگدـنیوگ  ناـمه  زا  یخرب  میدـش ، جراـخ  سلجم  زا  هک  یماـگنه 
هچ هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  يدید  دنتفگ : یم  ناشناتسود  هب  دندوب ،

(29/ فهک - ) 1
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رادـهگن و ار  تدوخ  تفگ : شتـسود  درک ! یم  یفرعم  ربمایپ  دوخ  زا  سپ  ار  وا  تسناوت ، یم  رگا  و  داد ؟ دوخ  ّمع  رـسپ  هب  یماـقم 
! میراذگ یم  اپ  ریز  ار  شتاروتسد  دریمب ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  رگا  شابم ، تحاران 

هتفر و ایند  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دید  تشگزاب ، زا  سپ  تفر و  ماش  رفـس  هب  یتدم  هدـیَُرب  ماّیا ، نآ  زا  سپ  دـیوگ : هفیَذُـح 
رارق رتنییاپ  يا  هّلپ  رد  رمع  دوب و  هتـسشن  ربنم  زارف  رب  رکب  یبا  عقوم ، نیا  رد  دمآ و  دجـسم  هب  اذل  .دـناهدرک  تعیب  رکب  یبا  اب  مدرم 

! رمع يا  و  رکبابا ! يا  دز : دایرف  رود  یهلصاف  زا  سپ ، .تشاد 

!؟ يا هدش  هدزنج  رگم  هدیَُرب ! يا  دنتفگ :

!؟ دش هچ  مالسلا )  هیلع   ) یلع هب  امش  زورید  کیربت  اما  ما  هدشن  هدز  نج  نم  تفگ : هدیرب 

یگدولآ ! ) دنیب یمن  بیاغ  هک  دنیب  یم  ار  یلئاسم  رـضاح ، و  يدوبن ! هنیدم  رد  وت  دنک و  یم  رییغت  لئاسم  هدـیَُرب ! يا  تفگ : رکبوبا 
!( تموکح هب  تناید  یهابت  و  تسایس ! هب  نید 

هک تسوت  تسود  يافو  امـش ، راک  نیا  يرآ  دـندوب ؟ هدـیدن  لوسر  ادـخ و  هک  دـیا  هدـید  يزیچ  امـش  ایآ  تفگ : ود  نآ  هب  هدـیرب 
ات تسمارح و  نم  رب  هنیدـم  هظحل ، نیا  زا  سپ  دـینادب ، میراذـگ ! یم  اپ  ریز  ار  شنامرف  دورب ، ایند  زا  دـمحم  رگا  تفگ : یم  زورید 

! منک یمن  تنوکس  نآ  رد  مریمب 

رد .درک  یم  یـشکرس  هنیدم  هب  یهاگ  تفر و  ملـسا -  ینب  دوخ -  موق  نایم  هب  دـش و  جراخ  هنیدـم  زا  شلایع  لها و  اب  هدـیرب  اذـل 
هب مالـسلا )  هیلع   ) ماما تداهـش  زا  سپ  تفر و  قارِع  هب  دـش و  قحلم  وا  هب  دیـسر ، مالـسلا )  هیلع   ) یلع ماما  هب  تفـالخ  هک  یناـمز 

(1) .تفر ایند  زا  ات  درک  یگدنز  اجنآ  رد  تفر و  ناسارخ 

ص225-222. ج2 ، يدنواهن ، یگلُس  یلع  همجرت : یملید ، دمحم  نب  نسح  بولقلا ، داشرإ  - 1
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( مالسلا هیلع   ) یلع ترضح  هب  هیواعم  نایفسوبا و  هناراکایر ي  ییوگ  کیربت 

: هک تسا  هدرک  لقن  هیفَنَح ” نب  دمحم   “ زا یلّصفم  ثیدح  رد   (1) یملید بولقلاداشرا  نامه  رد  زین 

نآ تمدـخ  هفوک ، دجـسم  رد  نیقِرام ،) ای  جراوخ  اب   ) ناوَرهَن گنج  زا  مالـسلا )  هیلع   ) یلع ماما  تشگزاب  ماگنه  رد  دوهی ، گرزب 
! دناد یمن  ار  اهنآ  یسک  یصو ، ای  یبن  زج  هک  مسرپب ، امش  زا  یلئاسم  مهاوخ  یم  تفگ : دیسر و  ترضح 

! سرپب يراد ، یشسرپ  ره  دومرف : ترضح 

: دیامرف یم  ترضح  هکنآ  ات  دونش ؛ یم  ار  ترضح  لّصفم  ياهباوج  دسرپ و  یم  ار  دوخ  تالاؤس  يدوهی  سپ 

؛”… ! ِدوُهَْیلا اَخَأ  اَی  ُهَسِداَّسلا  اَّمَأ  «َو 

دازآ دنزرف  هدشدازآ  و    (2)” دابکَالا هَلِکآ  دنزرف   “ اب گنج  میکحت و  هلأسم ي  ار  هلحرم  نیا  يدوهی ! ردارب  يا  مشش : دروم  : » ینعی
ات هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  ترـضح  تثعب  ماـگنه  زا  هک  ارچ  .دـهد  یم  لیکـشت  نینمؤم ، وا و  لوسر  ادـخ و  دـناعم  (3) و  هدش

ناناملسم هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ادخ و  نمشد  رسپ ، ردپ و  نیا  داتفا ، ناناملسم  تسد  هب  هّکم  رهـش  مالـسا ، تردق  اب  هک  يزور 
.دندوب

نایدوهی گرزب  اب  مالسلا )  هیلع   ) یلع ترضح  يوگتفگ  ای  هملاکم  ِدوُهَیلا =” ِسأَر  َعَم  ِِهتََملاکُم   “ باب - 1
راوخرگج دنه  دنزرف  هیواعم  ینعی  - 2

دش دازآ  دنه  شنز  هارمه  هّکم  حتف  رد  هک  نایفسوبا  - 3
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هب هک  دوب  یـسک  نیتسخن  زورید ، نایفـسوبا )  ) شردپ دش و  هتفرگ  تعیب  رـسپ ، ردپ و  نیا  زا  میارب ، رگید ، دروم  هس  هّکم و  حتف  رد 
ار شتعیب  دـمآ ، یم  نم  دزن  هاـگ  ره  درکیم و  بیغرت  مّقح  نتفرگ  ماـیق و  هـب  ارم  تـفگ و  کـیربت  نـم  هـب  نینمؤـملاریما ”  “ ناوـنع

! دومن یم  دیدجت 

هدومن و ّرقتـسم  شبـسانم  ياـج  رد  ار  نآ  هدـنادرگزاب و  نم  هب  ارم  قـح  دـنوادخ  دـید  هیواـعم  یتـقو  هکنیا : بیاـجع  نیرت  بیجع 
(1) صاع دـنزرف  یـصاع )  ) راکهنگ نآ  هب  هتـشگ ، مورحم  یهلا  تناما  نیا  زا  هدـش و  عطق  دوش ، هفیلخ  نیمراهچ  هکنیا ، هب  شدـیما 
دز تسد  اهرهش  رد  بوشآ  داجیا  هب  هجیتن  رد  تخادنا ؛ رـصم  تموکح  عمط  رد  دناوخ و  ارف  شیوخ  يوس  هب  ار  وا  هدروآ و  يور 

نینچ مکاـح  رب  ًـالوصا  و  دوش -  یمن  هداد  وا  هب  رفن  کـی  مهـس  زا  شیب  نم  تموکح  رد  هک  تفاـیرد  اریز  درک ، جاراـت  ار  اـهنآ  و 
قرش رب  هدروآ و  يور  تیلاعف  هب  اهرهش  رد  ام  ّدض  رب  هتخادرپ و  شنافلاخم  رازآ  ناتسود و  ياضرا  هب  اذل  تسا - ، مارح  یـششخب 
تسد یتموکح  ددنبب و  یفْرَط  دوخ  يارب  ات  دسر ، یم  نم  هب  شیاهشرازگ  هکنانچ  دزات ، یم  مالسا  دالب  بونج  لامـش و  برغ و  و 

(2) !«. دیامن اپ  و 

وا ندب  هب  سُرطُف  نتسُج  كّربت  کئالم و  طّسوت  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  دّلوت  کیربت 

هراشا

دوخ فورعم  یئاور  یخیرات –  باتک  رد  246 ق ) توف :  – ) یّنس هعیش و  دزن  فورعم  یمالسا  خّروم  يدوعسم -  نیـسح  نب  یلع 
: دنک یم  لقن  هیصولاتابثا -  - 

صاع ورمع  صاعلا = نب  ورمع  - 1
ص264-263. ج2 ، یگلُس ، همجرت  یملید ، بولقلا  داشرإ  - 2
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کیربت و هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمغیپ  رب  ات  دـش  لزان  کَلَم  رازه  اب  لیئربج  دـش  دـلوتم  مالـسلا )  هیلع   ) نیـسح ماما  هک  یتقو  “
يارب ار  سُرُطف  اناوت  يادـخ  .دـنتفگ  یم  سُرُطف  ار  وا  هک  داتفا  یکلم  هب  لیئربج  روبع  ایرد  ياه  هریزج  زا  یکی  رد  دـنیوگب ، تینهت 

ار وا  لاب  رپ و  راّهق  يادـخ  اذـل  دوب ، هدرک  يدـنک  لمع  نآ  نداد  ماجنا  هراـبرد  سُرُطف  هک  دوب  هداتـسرف  روما  زا  يرما  نداد  ماـجنا 
سُرُطف .دوب  اجنآ  رد  يو  هک  دوب  لاـس  ( 500  ) تدـم دوب ؛ هداتـسرف  ورف  هریزج  نآ  رد  هدرک ، مورحم  دوخ  ماـقم  زا  ار  وا  تسکش و 

؟ يور یم  اجک  تفگ : لیئربج  هب  اذل  دوب ، تسود  لیئربج  اب  ًالبق 

هداتسرف کَلَم  رازه  اب  ارم  ادخ  تسا ، هدش  ّدلوتم  يدازون  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّمحم  ترـضح  يارب  زا  بش  نیا  رد  تفگ : لیئربج 
.میوگب تینهت  کیربت و  ترضح  نآ  هب  هک 

، دروآ دوخ  اـب  ار  وا  لـیئربج  دـنک ؟ اـعد  نم  يارب  زا  ترـضح  نآ  هک  دـیاش  ربب ، ربـمغیپ  دزن  دوخ  اـب  ارم  تفگ : لـیئربج  هب  سُرُطف 
نیا لیئربج ، دومرف : درک و  رظن  سُرُطف  هب  ادـخ  ربمغیپ  .دـیناسر  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  هب  ار  یهلا  کیربت  ماغیپ و  لـیئربج 

؟ تسیک

روتـسد ار  وا  درک و  یهجوت  سُرُطف  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمغیپ  دـیناسر ، ترـضح  نآ  ضرع  هب  ار  سُرُطف  هّصق ي  لیئربج 
مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  ندب  هب  ار  دوخ  لاب  رپ و  سُرُطف  هکنیمه  دیاسب ! مالسلا )  هیلع   ) نیسح ماما  ندب  هب  ار  دوخ  لاب  رپ و  هک  داد 

.دینادرگرب دوخ  هیلّوا ي  تلاح  هب  ار  وا  فوؤر  يادخ  دیئاس ، ( 

: دومرف وا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  درک  تکرح  سُرُطف  هک  یتقو 
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« ِهَمایِقلا ِموَی  �یِلا  ًاِرئاز  مالسلا )  هیلع   ) َنیَسُحلا ِیتأَی  نَم  ِّلُِکب  ینِربخأَف  َءالبرَک ، َضرأ  مَزلاَف  َکیف ، ینَعَّفَش  دَق  َهّللا  َّنِاَف  »

ربق ترایز  هب  هک  یـسک  ره  زا  ارم  تمایق  زور  ات  شاـب و  لَّکُوم  ـالبرک  نیمز  هب  ًاـمئاد  وت  درک ؛ لوبق  وت  هراـبرد  ارم  تعافـش  ادـخ  »
!«. هدب ربخ  دیآ ، یم  مالسلا )  هیلع   ) نیسح

(1) ”. تسا هدش  هدیمان  مالسلا ))  هیلع   ) نیَسُحلا ُقیتَع   ( ” ) مالسلا هیلع   ) نیسح هدشدازآ   “ هک تسا  کَلَم  نآ  دیوگ : يوار 

سُرُطف هک  دنک  یم  هفاضا  نآ  رِخآ  رد  هدومن و  تیاور  مالـسلا )  هیلع   ) قداص ماما  زا  ار  ثیدح  نیا  تارایّزلا  لماک  رد  هیََولوق  نبا 
: درک ضرع  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هب  ندرک ، زاورپ  ماگنه 

َیِّلَُصی َال  ُهَماَلَس َو  ُُهتْغََّلب  اَّلِإ  ٌمِّلَسُم  ِْهیَلَع  َمِّلَُسی  َال  ُْهنَع َو  ُُهتْغََّلب  اَّلِإ  ٌِرئاَز  ُهَروُزَی  َال  ْنَأ  ُهاَفاَکُم  َّیَلَع  َُهل  َو  ُُهُلتْقَتَـس ! َکَتَّمُأ  َّنِإ  اَمَأ  ِهَّللا ! َلوُسَر  اَی  »
« ُهَتاَلَص ِْهیَلَع  ُُهتْغََّلب  اَّلِإ  ٍّلَصُم  ِْهیَلَع 

هک يرئاز  ره  متسه  مِزتُلم  دراد  نم  رب  دولوم  نیا  هک  یّقح  لباقم  رد  تشک و  دنهاوخ  ار  دولوم  نیا  يدوز ) هب   ) ٍبیرَقنَع امش  تّما  »
شرضحم هب  ار  شمالس  دنک ، مالس  شترـضح  هب  هک  يا  هدننک  مالـس  ره  هدناسر و  ترـضح  نآ  هب  ار  شترایز  دنک ، ترایز  ار  وا 

«. میامن هضرع  شروضح  هب  ار  نآ  دیوگ  تینهت  دورد و  شَبانَج  هب  هک  یسک  ره  هدومن و  غالبا 

زین رود  زا  مالسلا ،)  هیلع   ) نیسح ماما  رب  يرگید ، تاولص  مالـس و  ترایز و  ره  اروشاع و  ترایز  ندناوخ  هک  تسنیمه  يارب  سپ 
.دناسر یم  ار  نآ  کَلَم ، سُرُطف  لاح ، ره  رد  اریز  تسا ؛ ّبحتسم 

ص301-300. یفجن ، داوجدمحم  همجرت ي  يدوعسم ، هیصولا ، تابثا  - 1
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ثیدح نیا  رب  مجرتم  لاکشا  هب  ام  خساپ 

: دیوگ یفجن ) داوجدمحم  ياقآ   ) هیصولا تابثا  مجرتم 

هکنانچ دننک ؛ یمن  ریـصقت  ینامرفان و  تقو  چیه  هکئالم  هک  تسنیا  نانآ  لیلد  دنناد و  یمن  ربتعم  ار  تیاور  نیا  ءاملع ، زا  یـضعب  “
: دیامرفیم ناشیا ) فصو  رد   ) ناحبس يادخ 

(1)« َنوُرَمُْؤی ام  َنُولَعْفَی  ْمُهَرَمَأ َو  ام  َهَّللا  َنوُصْعَی  «ال 

«. دنهد یم  ماجنا  دنشاب  هتشاد  هک  یتیرومأم  ره  دنهد و  یمن  ماجنا  ار  ادخ  تیصعم  هکئالم  »

نوریب ربج  زا  ًاتقوم  ار  يا  هتـشرف  دوخ ، هغلاب ي  تمکح  رب  ینتبُم  دهاوخب  دنوادخ  هک  درادن  يداعبتـسا  چـیه  هک : تسنیا  ام  باوج 
مهیلع  ) تراهط تمصع و  تیب  لها  تکرب  ات  دنادرگب ، قیالخ  تربع  هیام ي  هدومرف و  شیامزآ  ار  وا  هداد و  رایتخا  وا  هب  هدروآ و 

.دنایامنب ناشیا  هب  ار  مالسلا ) 

دییوگب کیربت  نم  هب  مدنزرف  تداهش  رد 

شدنزرف هب  وا  .تشاد  تکرـش  دُُحا  گنج  رد  شدـنزرف  اب  هک  دوب  یناگدـنمزر  زا  یکی  مَیـشَا ” نب  تلَـص   “ هک تسا  هدـش  تیاور 
ادـخ باسح  هب  ار  وت  نم  يوش و  دیهـش  ات  گـنجب  نیکرـشم  راـفک و  اـب  ورب و  دربن  نادـیم  هب  رتولج  نم  زا  وت  مزیزع ! رـسپ  تفگ :

(. تداهش رجا  رگد  دنزرف و  غاد  یکی  مربب : رجا  ود  ات  موش  دیهش  وت  زا  دعب  نم  يدرگ و  دیهش  ات  ورب  رتولج  وت  ینعی   ) .مراذگب

(6/ میرحت - ) 1
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.دیدرگ لیان  تداهش  عیفر  هجرد  هب  هک  نیا  ات  درک  هلمح  مالسا  نانمشد  هب  تفاتش و  دربن  نادیم  هب  ردپ  رمألا  بَسَح  دنزرف  نیا 

مدـنزرف تداهـش  رد  نم  هب  هک  دـیدمآ  رگا  تفگ : یم  اهنز  هب  شردام  دـنتفر  یم  ناوج  نیا  رداـم  دزن  هب  تیلـست  يارب  اـهنز  یتقو 
(1)! دیورب دیدرگرب و  دیدمآ ، کیربت  ریغ  يارب  رگا  دیدمآ و  شوخ  امش و  هب  ابحرم  دییوگب ، تینهت  کیربت و 

نتسُج كّربت 

هراشا

(2) .تسُج كّربت  نآ  هب  تفرگ ، تکرب  نآ  زا  ًاکُّرَبَت : ِِهب -  َكَّرَبَت 

تایاور ثیداحا و  رد  كّربت »  » ریبعت

هراشا

: هلمج نآ  زا  .تسا  هتفر  راک  هب  ناوارف  تارایز ، هیعدا و  ثیداحا ، رد  موهفم -  هب  ای  ظفل  هب  ریبعت –  نیا 

نآ مارتحا  نان و  هب  كّربت   - 1

: دندومرف دوخ  باحصا  زا  یکی  هب  مالسلا )  هیلع   ) قداص ماما 

« َكَداَز َكِرَفَس َو  ِیف  َْزبُْخلا  َلِمْحَت  ْنَِأب  ْكَّرَبَت  »

ش11. ص173 ، یتانج ، نیسح  یناث ، دیهش  ِداؤُفلا  ُنِّکَسُم  همجرت  ناگدیدغاد ، لد  شخبمارآ  - 1
ص183. يدجبا ، گنهرف  - 2
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(1) !« ینک لمح  دوخ  اب  تا  هشوت  رفس و  رد  ار  نان  هکنیا  هب  يوجب ، كّربت  »

تالماعم رد  يریگناسآ  هب  كّربت   - 2

: دندومرف یم  هک  دوب  نیا  نایرازاب ، هب  مالسلا )  هیلع   ) یلع نینمؤملاریما  يایاصو  هلمجزا 

 …” َِهلوُهُّسلِاب اوُکَّرَبَت  َو  »… 

(2) ( …” تالماعم رد   ) يریگناسآ هب  دییوجب  كّربت  و  »… 

لّکوت ادخ  رب  دیریگب و  ناسآ  اذل  دینک ؛ یم  هلماعم  ناشیا  اب  هک  یمدرم  زا  هن  دیهاوخب ، دنوادخ  زا  ار  هلماعم  تکرب  ینعی  حیـضوت :
.دنتسه امش  هب  نآ  ندیسر  هطساو ي  هلیسو و  طقف  مدرم  تسوا و  بناج  زا  امش  رّدقم  يزور  قزر و  نوچ  دیشاب ؛ هتشاد 

.دننک یم  ادیپ  يرت  تباث  رتشیب و  نایرتشم  رتریگناسآ ، ناگدنشورف  هک  تسیکاح  زین  هبِرجَت 

( هللا مسب   ) ادخ مسا  هب  نتسُج  كّربت   - 3

حرش رد  ( 2/280  ) هر قودص  خیش  هیقفلا  ُهُرُضحیال  نَم  حرش  رد  نیقّتُملاهضوَر  رد  هر ) یسلجم  یقتدّمحم  ّالم   ) لّوا یسلجم  همالع 
: دسیون یم  هللا » مسب   » فیرش ترابع 

.رِخآ ثیدح  هشوت ، داز و  باب  ص 360 ، ج2 ، یقَرب ، نِساحَم  - 1
ص216. مالسلا ،)  هیلع   ) یلع نینمؤملاریما  ترضح  راِصق  تاملک  شخب  یناّرَح ، لوقُعلا ، فَُحت  - 2
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 … ِِهتاذ ُنیَع  َیِه  یتَّلا  ِتالامَکلا  ِعیمَِجل  ِعِمجَتسُملا  ِبِجاولا  ِتاِذب  وأ  ِهِمسِاب  ُكَّرَبَتأ  وأ  ُنیعَتسأ  يأ : ِهللا » ِمسب  »

بجاو يادخ  نآ  تاذ  هب  وا ) مسا  هطساو ي  هب   ) ای ادخ ، مسا  هب  میوُج  یم  كّربت  ای  مبلط و  یم  کمک  تناعتسا و  ینعی : هللا » مسب  »
( … تسین ادخ  تاذ  زا  ادج  و   ) تسوا تاذ  نیع  تافص ، نآ  هک  تسا ؛ لامک  تافص  عیمج  هدنراد ي  رب  رد  هک  دوجولا ،

: دسیون یم  همیرک  هیآ ي  نیا  ریسفت  رد  (، 12/248  ) رگید ياج  رد  زین 

(1)« اهاسُْرم اهارْجَم َو  ِهَّللا  ِمِْسب  »

 … ِّمَعألا ِوأ  ِرجَّنلا  یَلَع  اِهتابَث  َدنِع  اِهیرَج َو  َدنِع  ِهِمسِاب  ُكَّرَبَتأ  وأ  ِهب  ُنیعَتسأ  يأ 

؛» شنتخادنا رگنل  شندش و  ناور  تسادخ  مان  هب  دیوش .) راوس  یتشک  نآ  رد  تفگ : مالسلا ])  هیلع   ) حون  ] و »)

هاگرگنل و رد  نآ  نتشگ  تباث  ماگنه  بآ و  رب  یتشک  ندش  يراج  ماگنه  میوج ، یم  شمسا  هب  كّربت  ای  ادخ و  زا  تناعتسا  ینعی :
 …” هاگرگنل زا  ّمعا  یفقوت  ره  رد  ای 

( مالسلا هیلع   ) بِلَّطُملادبع شیمارگ  ّدج  یناشیپ  رد  ص )  ) ربمایپ رون  هب  شیرق  كّربت   - 4

، تخادرپ هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  هریـس ي  زا  یناتـساد  ریوـصت  داریا  هب  يرجه ، مجنپ  نرق  رد  هـک  هعیـش  ءاـملع  هـلمج  زا 
نیرتجیار و هک  تسا ، ظعاو ” يرَکب  دمحم  نب  هللادبع  نب  دمحا  نسحلاوبا  “

(41/ دوه - ) 1
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یملعا تاروشنم  طسوت  توریب  رد  نآ  ياهپاچ  نیرخآ  زا  یکی  هدـش و  پاچ  رّرکم  هک  تسا  راونَالا ” ُباتک  شرثا “  نیرتروهـشم 
.تسا هتفرگ  تروص  لاس 1999 م  رد 

وا زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  نادناخ  خیرات  نوماریپ  یلّـصفم  ثیدح  نمـض  رد  راونالاراِحب  رد  یـسلجم ، همّالع ي  موحرم 
: هک تسا  هدرک  تیاور  نینچ 

ُرون ِهیَنیَع  َنَیب  َناک  ِمَرَحلا َو  َیلإ  ُهَبیَش  ُِبلَّطُملا َو  َمِدَق  اَّمل  ُهَّنأ  ِثیدحلا  اَذَِهل  ُهاوُّرلا  اَُنفالسأ  انُخایـشأ َو  انَثَّدَح  ُّيرکَبلا : نَسَحلا  وبأ  َلاق  »
ٌطحَق مِِهب  َلََزن  وأ  ٌقِراط  مُهَمِهَد  وأ  ٌَهلِزان  مِِهب  َتلََزن  وأ  ٌهبیـصُم  مُهَتباصأ  اذإَف  ِهب  ُكَّرَبَتَت  ٌشیَُرق  َتناک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهللا  ِلوسَر 

(1)  …”. مِِهب َلََزن  ام  مُهنَع  ُهللا  ُفِشکَیَف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِهللا  ِلوُسَر  ِرُوِنب  اُولَّسَوَت 

هدازردارب هارمه   ) ِبلَّطُم یتقو  هک  دنا  هدرک  تیاور  دنتسه ، ثیدح  نیا  نایوار  هک  ام  ناگتشذگ  خویش و  دیوگ : يرَکب  نسحلاوبا  »
زا هک   ) رون نآ  هب  شیرق  دیشخرد و  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رون  هَبیَش ، نامـشچ  ود  نیب  دش و  مرح  دراو   (2) هَبیَش شا )

لزان ناشیا  رب  یئالب  ای  دیـسر ، یم  ناشیا  هب  یتبیـصم  هاگره  سپ  دنتـسُج ، یم  كّربت  هراومه  دوب ) نابات  بلّطُملادبع  مشچ  ود  نیب 
هللا یلص  ادخ  لوسر  رون  نامه  هب  لّسوتم  دیـسر ، یم  ناشیدب  یطحق  ای  تشگ و  یم  راوشد  ناشیا  رب  تخـس  يا  هثداح  ای  دش ، یم 

 …”. دومرف یم  عفر  ناشیا  يراتفرگ  رون ، نآ  تکرب  هب  ادخ  دندش و  یم  دوب ) نابات  شّدج  یناشیپ  زا  هک   ) هلآ هیلع و 

( مالسلا هیلع   ) یلع و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ اذغ ) هدنامیقاب ي   ) رؤس هب  مالسلا ) هیلع   ) لیئَربَج نتسُج  كّربت   - 5

ج15/ص65)  ) راونالاراِحب - 1
 ( هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  ّدج  ِبلَّطُملادبع ، هدوتس ، دیفس  وم  دمحلا : هَبیَش  - 2
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هک تسا  هدروآ  یثیدـح  رد  �يربُـکلا ، هیادِـهلا  باـتک  رد  334 ق ) توف :  ) هعیـش ءاملع  زا  ینیَـضُح ، ای  یبیـصَخ  نادمَح  نب  نیـسح 
فصن مالسلا )  هیلع   ) یلع سپ  دندوب ؛ امرخ  زا  یطاِسب  رس  رب  مالـسلا )  هیلع   ) یلع نینمؤملاریما  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 

: تفگ یم  لاح  نآ  رد  مالسلا )  هیلع   ) لیئَربَج سپ  .ار  رگید  فصن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  دروخ و  یم  ار  امرخ 

(1)« نینمؤملاریما ِرْؤُس  َكِرْؤُس َو  ِلْضَِفب  ُكَّرَبَتَأ  َهَّللا َو  یِفْشَتْسَأَف  َماَعَّطلا  ُلُکْأَی  ْنَّمِم  یِّنَأ  ُتْدِدََول  ِهَّللا ! َلوُسَر  اَی  »

ءافـشتسا تروص  نیا  رد  سپ  مدروخ ، یم  اذـغ  اـهناسنا ) لـثم   ) زین هتـشرف )  ) نم هک  متـشاد  یم  تسود  هنیآ  ره  ادـخ ! لوـسر  يا  »
«. نینمؤملاریما وت و  اذغ ) یهدنامیقاب   ) رؤس هدنامیقاب ي  هب  متسُج  یم  كُّربت  ادخ و  زا  مدرک  یم  افِش ) بلط  )

«. اَْنیَلَع َکَلَّضَف  ْدَق  َهَّللا  َّنِإَف  ُلیِْربِج ! ِیبِیبَح ! اَی   : » هلآ هیلع و  هللا  یلص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َُهل  َلاَق  َو 

: دندومرف لیئربج  باوج  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 

رد وت  یگدـنز  ببـس  هب  « ) تسا هداد  تلیـضف  ام  رب  ار  وت  دـنوادخ  یتسار  هب  هک  وگن ) ار  نخـس  نیا  ! ) لـیئربج يا  نم ! تسود  يا  »
همه ي زا  مالـسلا )  مهیلع   ) موصعم هدراهچ  زا  مادـک  ره  هکلب  یلع و  ربماـیپ و  ماـقم  دـنچ ، ره  اـیند ؛ رد  اـم  یگدـنز  �یلعا و  شرع 
تّجح و دنتـسه و  هطـساو  طقف  هکئالم  دنتـسه و  دـنوادخ  هفیلخ ي  تّجح و  ناشیا  اریز  تسا ، رتالاب  مه  لـیئربج  دوخ  هکئـالم و 

یناحور و ماقم  یلو  تسالاب ، شرع  رد  ناشیا  ماقم  دنچ  ره  دنتسین و  ادخ  هفیلخ ي 

ص88) لّوا ، باب  رِخآ   ) �يربُکلا هیادِهلا  باتک  - 1
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لیئربج هب  تبـسن  بدا  فراعت و  يارب  ار  ریبعت  نآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  سپ  .دـنرادن  ار  دـنوادخ  هفیلخ ي  تّجح و  یناسفن 
حدم يارب  ییوگزاجَم  بدا ، فراعت و  رد  و  دننادب ! رتالاب  مالسلا )  هیلع   ) یلع دوخ و  زا  ار  لیئربج  ماقم  ًاعقاو  هکنآ  هن  دنا ، هدومرف 

(. تسزیاج لباقم  فرط 

): ُماَلَّسلا ِْهیَلَع  ( ُلیِْربِج َلاَقَف 

«. ِْهیََدل ْمُهَُفلْزَأ  ُْهنِم َو  ْمُُهبَْرقَأ  ِْهَیلِإ َو  ِهِْقلَخ  ُّبَحَأ  اَمُکَّنِإ  اَمُِکب ! اَّلِإ  ِیلْضَف  اَم  ِهَّللا ! َلوُسَر  اَی  ِهَّللاَو  »

مالسلا هیلع   ) یلع هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  لضف  تکرب  زا  دراد  هچ  ره  هکنیا  هب  دراد  فارتعا  دوخ  زین ، مالـسلا )  هیلع   ) لیئربج
: دیوگ یم  وا  تسا ؛ ( 

ادـخ و قـلخ  نیرتـبوبحم  رفن  ود  امـش  هک  یتـسار  هب  امـش ! تکرب  زا  رگم  تسین  یتلیـضف  نم  يارب  ادـخ ! لوـسر  يا  مسق  ادـخ  هب  »
«. دیتسه وا  هب  ناشیا  نیرتکیدزن 

( مالسلا مهیلع   ) ناماما و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ  دوجو  هب  نامسآ ، ناگراتس  کلف و  كّربت   - 6

: دندومرف یثیدح  رد  مالسلا )  هیلع   ) یلع نینمؤملاریما 

 …” ِکَلَْفلا ُماَلعَأ  ِبْطُْقلا َو  ُهَئِشاَن  ُنَْحن  » … 

، دنا هدروآ  ار  نآ  هر )  ) یسربط خیـش  جاجتحا  زا  لقن  هب   (1) راونالاراحب رد  هر )  ) یسلجم همالع ي  هک  فیرـش ، ثیدح  نیا  يانعم 
و ِبْطُْقلا » ُهَئِشاَن   » ریبعت یناعم  رد  لّمأت  زا  سپ  یلو ، .تسا  ثیداحا  یناعم  بئارغ  تالکشم و  زا 

 … ( هب لمعلا  موّجنلا و  ملع  باب 10 : زا   2 ثیدح ( ) ج58/ص221  ) راونالاراحب - 1
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هنیرق هب  زین  ثیدح و  دوخ  يدعب  یلبق و  تارابع  ظافلا و  هنیرق ي  هب  برع ، تغل  ربتعم  بتک  رد  هَئِشاَن »  » هملک ي يانعم  يوجتـسج 
: دوش ینعم  نینچ  ترابع  نیا  تسا  رتهب  هک  میدیسر  هجیتن  نیا  هب  هباشم ، دراوم  رد  لامعتسا  ي 

ِکلف ِبطق   » رود هب  ناگراتـس  شدرگ  يانبم » نیزاغآ و  تاـعاس   » هلزنم ي هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  تیب  لـها  اـم  » … 
 …”. میتسه نامسآ  رد  تیاده  ياه  هناشن  و  نادرگ »

بنج و تکرح ، رد  مالسلا ،)  مهیلع   ) موصعم هدراهچ  ای  ربمایپ ، تیب  لها  دوجو  تکرب  قشع و  هب  تقلخ ، َملاع  رد  زیچ  همه  ینعی :
هدـیرفآ ناشیا  دوجو  تکرب  اـب  رون  زا  ار  زیچ  همه  ادـخ  دنتـسه و  تقلخ  ياـنبم  لـصا و  ناـشیا  اریز  تسا ؛ شدرگ  ریـس و  شوج ،

.تسا

: دسیون یم  ثیدح ، نیا  لیذ  نایب ”  “ رد زین  یسلجم  همالع  موحرم 

”. ُدَعسَی ُكَّرَبَتَی َو  ُنَّیَزَتَی َو  مِِهب  ِکَلَفلا  ُمالعأ  مُه  مِِهتَکَرَِبب َو  ُروُدَی  ُکَلَفلا  ِذإ  ِکَلَفلا ؛ ُبُطق  مُهَّنإ  “

ناشخرد ياه  هناشن  ناشیا  ددرگ و  یم  ناشیا  دوجو  تکرب  هب  کـلف  ِخرچ  هچ ، دـنراّوَد ؛ کـلف  بطق  ناـشیا  هک  یتسار  هب  : “ ینعی
(1) ”. تسا هتشگ  دوعسم )  ) دعس كرابم و  هتفای و  تنیز  ناشیا  تکرب  نمی و  هب  نامسآ  هک  دنتسه ، کلف 

: هک تسنیا  یکی  هدیرفآ ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تیب  لها  رون  تکرب  هب  ار  شنیرفآ  ناهج  �یلاعت  دنوادخ  هکنیا  ببس  حیـضوت :
هدوبن نیا  لباق  زگره  راکاطخ ، ياهناسنا  ام  دشاب و  هتـشاد  ناسحا  فطل و  دروم  صخـش  اب  بسانت  دیاب  فطل  ناسحا و  ءالقع ، دزن 

هتساوخ یلاعت  دنوادخ  هک  میتسین  و 

ص223. ج58 ، راونالاراحب ، - 1
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تریح قیقد و  مظن  هزادـنا  نیا  اب  یگدـیچیپ ، تمظع و  نیا  اب  یناهج  اطخ ، صقن و  بیع و  زا  رپ  تادوجوم  نینچ  راـختفا  هب  دـشاب 
.دنارتسگب یتادوجوم  نینچ  نیا  يور  شیپ  دنیرفایب و  روآ ،

: لوقُعلا هآِرم  باتک  رد  یسلجم  همالع  موحرم  ریبعت  هب  و 

ِدـئاوَملا َو ِطسَِبب  َُهل  َرَمأف  ِمانألا ، ِیف  ُهُمکُح  ٍذـفان  ٍناطلـس  ِباب  �یلإ  ِمارکإلا  َنِم  ٍءیَِـشل  ٍلِهأتـسُم  ُریغ  ٌّيدرُک  وأ  ٌّیبارعأ  َءاـج  اذإ  اـمَک  “
ِهِدنُج ِءارَُما  ِِهتَرضَح َو  یبِّرَقُم  نِم  ٍدَحِأل  َِکلِذب  َرَمأ  اذإ  ام  ِفالِِخب  ِيأَّرلا ؛ ِهَفاخَس  ِلقَعلا َو  ِهَِّلق  �یلإ  ُءالَقُعلا  ُهَبَـسَن  ِِدئاوَعلا  ِعاونِأب  ُهَّصَتخا 
اهنِم َِعنُم  َول  َلب  ًانَـسحَتسُم ، ُنوکَی  اهنِم ، َلَکأَف  َهَِدئاملا  َکِلت  ُّيِدرُکلا  ِوأ  ُّیبارعألا  اَذَـه  َرَـضَحَف  ِهِرـصَع ، نیطالَـس  نِم  ٍدَـحأ  ِلوُسَِرل  وأ 

(1) ”. ِرَظَّنلا ِرِهاِظب  ًاحَبقَتسُم  ُنوُکَی 

دیایب یهاشداپ  يارـس  رد  هب  تسین ، لیلجت  مارِکا و  هنوگ  چـیه  قیال  هک  درُک ، ای  درگنابایب )  ) یبارعا رفن  کی  هاگره  هکنانچ  : “ ینعی
دننک نهپ  گرزب ) ياه  هرفس   ) اههدئام یـصخش ، نانچ  يارب  هک  دنک  رما  هاشداپ  سپ  تساریگ ، ذفان و  مدرم  نایم  رد  وا  مکح  هک 

رب دنهدیم ؛ تبـسن  هشیدنا  یتسـس  یلقعمک و  هب  ار  یهاشداپ  نینچ  ءالقع  دننک ، شـشخب  لذب و  وا  هب  نوگانوگ  يایاطع  ایاده و  و 
هداتـسرف ي کیپ و  يارب  ای  شرکـشل و  ناریما  دوخ و  هاگرد  ناـبَّرقم  زا  یکی  يارب  دـنک  رما  یتافیرـشت  نینچ  هب  هک  اـجنآ  فـالِخ 

نآ زا  دبای و  روضح  تافیرـشت ، هرفـس و  نآ  رـس  رب  زین  درگ ) نابایب   ) یبارعَا ای  درُک  نیا  هاگنآ  سپ  شرـصعمه ، نیطالـس  زا  یکی 
رب دننک ، عنم  طاسب  نآ  زا  ار  صخش  نیا  رگا  ضرف ، نیا  رد  هکلب  تسا و  نَسحتسُم  وکین و  يراک  نینچ  ضرف ، نیا  رد  هک  دروخب ،

”. تسا دنسپان  تشز و  رهاظ ، بَسَح 

ج12/ص88)  ) لوقُعلا هآِرم  - 1
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ون هام  لاله  تیؤر  تقو  رد  نآرق ، و  مالسلا ) مهیلع   ) هّمئا ي ءامسا  هب  كّربت   - 7

(5  ) هرامش ریوصت 

: تسا هدومن  تیاور  قالخألا ، مراکم  رد  هر )  ) یسربط خیش 

: سیونب دوخ ، تسار  تسد  هباّبس ي  تشگنا  اب  پچ ، تسد  رب  ون ، هام  لاله  ندید  ماگنه  “

 (“ مالسلا مهیلع   ) هّمئا رِخآ  ات  نیسحلا … ؛ نسحلا و  همطاف ؛ یلع ؛ دمحم ؛ هللا ؛ »

: وگب سیونب و  رِخآ  ات  زین  ار  دیحوت » هروس   » و

ِمْـسا َِکئاَمْـسَأ َو  َیلِإ  ُتْرَظَن  یِّنِإ  ٍضْعَِبب َو  ْمُهُـضَْعب  ُكَّرَبَـتَی  ٍضَْعب َو  ِهوُجُو  َیلِإ  ْمُهُـضَْعب  َرَظَن  ِلاَـلِْهلا  َیلِإ  اوُرَظَن  اَذِإ  َساَّنلا  َّنِإ  َّمُهَّللا  »
ُهَفِرْصَت ْنَأ  ُّبِحُأ  يِذَّلا  َّلُک  یِّنَع  ْفِرْصا  ِْریَْخلا َو  َنِم  ِهِینَیِطُْعت  ْنَأ  ُّبِحُأ  يِذَّلا  َّلُک  ِینِطْعَأَف  َِکباَتِک ؛ َیلِإ  َِکئاَِیلْوَأ َو  َکِِّیلَو َو  َکِِّیبَن َو 

«. ِمیِظَْعلا ِِّیلَْعلا  ِهَّللِاب  اَّلِإ  َهَُّوق  َال  َلْوَح َو  َال  ُُهلْهَأ َو  َْتنَأ  اَم  َِکلْضَف  ْنِم  ِینْدِز  ِّرَّشلا َو  َنِم  یِّنَع 

یلو و وت و  یبن  مسا  وت و  ِءامسَا  هب  نم  دنیوج و  كّربت  مه  هب  دننک و  هاگن  رگیدمه  هرهچ  هب  دنرگنب  لاله  هب  نوچ  مدرم  ادنوادخ  »
سپ میوج ؛) یم  كّربت  و   ) منکفا یم  رظن  وت  باتک  وت و  ِءایلوا 
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رب ار  تدوخ  لـضف  نادرگب و  نم  زا  ار  همه  تسا  نم  رظن  دروم  هک  ار  ییاهیدـب  نک و  اـطع  نم  هب  مراد ، تسود  هک  ار  ییاـهیبوخ 
(1) «. میظع ِّیلع  دنوادخ  بناج  زا  رگم  تسین  يا  هّوق  لوَح و  چیه  تسوت و  ماقم  هتسیاش ي  هک  يردق  هب  نک ، دایز  نم 

ياه تمکح  بابسا و  للع و  دناوت  یم  ون ، هام  لاله  تیؤر  زا  سپ  میرک ، نآرق  هسّدقم و  ءامسا  رد  رظن  هب  نتسُج  كّربت  حیضوت :
لـضف زا  يرادروخرب  ّرـش و  هنوگ  ره  عفر  ریخ و  هنوگ  ره  بلط  اـعد ، نیمه  همادا ي  رد  هکناـنچ  دـشاب ؛ هتـشاد  يوـنعم  نوگاـنوگ 

أدـبم زاغآ و  نوچ  لاله ، تیؤر  هک  دـشاب  نیا  نآ  هجو  کـی  اـیوگ  .تسا  هدـش  بوسحم  كّربت  نیا  راـثآ  زا  راـگدرورپ ، نارکیب 
، دوخ هک  دـشاب ، یـسّدقم  كرابم و  ياهزیچ  نینچ  رد  ندـنکفا  رظن  اـب  مأوت  هاـم ، زاـغآ  نیا  هک  تسا  رتهب  تسا ، يرمق  هاـم  لولح 

.دنتسه يرایسب  تاکرب  تاریخ و  أشنمرس 

( مالسلا هیلع   ) نینمؤملاریما ياپ  كاخ  هب  كّربت   - 8

: دیوگ یم  هر )  ) یلاله سیق  نب  میَلُس  = 

: دومرف مالسلا )  هیلع   ) نینمؤملاریما هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تفگ : یم  هک  مدینش  ناملس  زا 

متما هک  متفگ  یم  ینخـس  وت  هراب ي  رد  دنتفگ ، میرم  نب  یـسیع  هراب ي  رد  نایحیـسم  هچنآ  دنیوگب  متّما  زا  يا  هدـع  هک  دوبن  رگا  »
(2) !«. دنسوبب ار  نآ  دنشاب و  كاخ  رد  تیاهمدق  راثآ  یپ  رد 

.2/163 يرقابریم ، همجرت  قالخألا ، مراکم  - 1
ص592. میَلُس ، باتک  همجرت  هلآ ، هیلع و  هللا  یّلص  دمحم ، لآ  رارسا  - 2
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: تسا هدرک  لقن  يراصنا  هللادبع  نب  رباج  زا  هر )  ) یسلجم همالع  = 

: دومرف وا  هب  ترضح  نآ  تشگزاب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  روضح  هب  ربیخ  حتف  زا  سپ  مالسلا )  هیلع   ) یلع نینمؤملاریما  یتقو 

یم ینخس  وت  یهراب  رد  زورما  دنتفگ ، میرم  نب  یـسیع  هرابرد ي  نایحیـسم  هچنآ  دنیوگب  وت  هراب  رد  متما  زا  يا  هدع  هک  دوبن  رگا  »
بلط افـش  نآ  هب  دـنرادرب و  ار  تیوضو  بآ  هفاضا  وت و  ياـپ  ریز  كاـخ  هکنآ  رگم  ینکن  روبع  یهورگ  چـیه  راـنک  زا  هک  متفگ ،

(1) !«. دننک

.تسا يدنوادخ  تقلخ  همزال ي  زین  ینالقع  ثیح  زا  مالـسلا )  مهیلع   ) نیموصعم رّهطم  ءاضعا  نادبا و  هب  نتـسُج  كّربت  حیـضوت :
هک تسا  یقطنم  لوقعم و  سپ  .دنتـسه  نیمز  رد  ادـخ  ياهتّجح  ءاـفلخ و  زین  نیموصعم  تسا و  دـنوادخ  ناـهج ، هدـننیرفآ ي  اریز 

.دشاب كّربتم  زین  ناشیاپ  كاخ 

( مالسلا مهیلع   ) ءایبنا دالوا  ياپ  كاخ  هب  باتک  لها  نتسُج  كّربت   - 9

: دومرف هک  هدش  تیاور  مالسلا )  هیلع   ) نیدباعلا نیز  ماما  زا 

ار كرابم  رس  درتسگ و  یم  بارـش  طاِسب  وا  دندروآ ، هیلع -  هَّللا  هنعل  دیزی -  دزن  ار  مالـسلا )  هیلع   ) نیـسح رَونَا  سأر  هک  یماگنه 
.درک یم  يراسگ  یم  داهن و  یم  شیور  شیپ  دروآ و  یم 

ج68 ص137. راونالاراحب ، - 1
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؟ تسیک رس  نیا  برع ! هاشداپ  يا  تفگ : دیزی  هب  دوب ، تکلمم  نآ  ناگرزب  فارشا و  زا  هک  مور  ریفس  يزور 

؟ راک هچ  نآ  اب  ار  وت  تفگ : دیزی 

شرازگ ار  شبحاص  رـس و  نیا  یهّـصق  مراد  تسود  دـنک ، یم  مشِـسُرپ  زیچ  همه  زا  وا  متـشگزاب ، هاشداپ  دزن  هب  نوچ  تفگ : ریفس 
! دشاب کیرش  وت  ینامداش  رد  ات  مهد 

.تسا مالسلا )  هیلع   ) بلاطیبا نب  یلع  نب  نیسح  رس  نیا  دیزی :

؟ تسیک شردام  ریفس :

 . هلآ هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  تخد  همطاف  دیزی :

تسا و مالـسلا )  هیلع   ) دوواد لـسن  و  ناـگداون )  ) داـفحَا زا  مردـپ  هچ  تسا ؛ رتوکین  وت  نید  زا  نم  نید  وت ! نید  وت و  رب  وفت  ریفس :
؛ دنراد یم  رب  ممدق  ِكاخ  زا  كّربت  يارب  هتشاد ، مگرزب  �يراصَن  یلو  تسا ، هلـصاف  يدایز  ناردپ  مالـسلا )  هیلع   ) دوواد نم و  نیب 

کی طقف  ناتربمایپ  وا و  نیب  یهلـصاف  هک  یلاح  رد  دیـشُک ، یم  ار  ناتربمایپ  رتخد  دنزرف  امـش  !(1) و  مدواد دافحا  زا  طـقف  هک  ارچ 
؟ يا هدینش  ار  رفاح  ياسیلک  يارجام  تفگ : دیزی  هب  هاگنآ  تسا !؟ ینید  هچ  امش  نید  نیا  تسا !؟ ردام 

! مونشب ات  يوگب  دیزی :

 ( مالسلا هیلع   ) َدُواَد ِِدفاَوَح  ْنِم  یِّنَِأب  ًاکُّرَبَت  یِمَدَق  ِباَُرت  ْنِم  َنوُذُخْأَی  ِینوُمِّظَُعی َو  يَراَصَّنلا  - 1
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نیرتگرزب تسه و  یناوارف  ياهاسیلک  رهـش  نآ  رد  .تسا  یحیـسم  مه  شهاـشداپ  تسا و  نایحیـسم  تسد  رد  رهـش  نآ  ریفس … :
هک دشاب  یم  یمُـس  ياج ، نآ  رد  تسا و  نازیوآ  ییالط  کچوک ) فرظ   ) يا هَّقُح  نآ  بارحم  رد  .دشاب  یم  رفاح  ياسیلک  اسیلک ،

؛ دنا هتـسارآ  ابید  الط و  هب  ار  هّقح  فارطا  دش و  یم  راوس  نآ  رب  هک  تسا  مالـسلا )  هیلع   ) یـسیع ترـضح  رخ  ِمُس  نآ  دنیوگ : یم 
یلاعت يادخ  زا  ار  دوخ  جئاوح  شهاگراب ، رد  هدیـسوب  ار  نآ  هدومن و  شفاوط  هتفر ، شترایز  هب  �يراصَن  هوبنا  تیعمج  لاس  ره  رد 
یـسیع ترـضح  ناشربمایپ  هک  تسا  يرخ  مس  ياج  ناـنآ ، معز  هب  هک  تسا  یـسیع  رخ  ِمُس  هب  اـهنآ  مسر  نأـش و  نیا  دـنبلط ، یم 

! داهدن رارق  امش  نید  رد  امش و  رد  ار  تکرب  ادخ  دیشک !؟ یم  ار  ناتربمایپ  تخد  دنزرف  امش  دش و  یم  راوس  نآ  رب  مالسلا )  هیلع  )

! دنکن اوسر  ار  ام  شروشک  رد  ات  دیشکب  ار  ینارصن  نیا  تفگ : دینع  دیزی 

؟ يراد ار  منتشک  یهدارا  ایآ  تفگ : درک  ار  ساسحا  ار  نیا  نوچ  ینارصن 

! يرآ دیزی :

مدمآرد و تفگـش  هب  شنخـس  زا  یتشهب ، لها  وت  ینارـصن ! يا  دومرف : هک  مدید  باوخ  رد  ار  ناتربمایپ  بشید  هک  نادب  ینارـصن :
! ِهَّللا ُلوسر  ًادّمُحم  ّنأ  ُهَّللا َو  َِّالا  َهِلا  نَا ال  ُدَهشَا  نونکا :

هب اـت  شدیـسوبب  یمه  درک و  نآ  ندیـسوب  هب  عورـش  دینابـسچ و  هنیـس  هب  دـیهج و  مالـسلا )  هیلع   ) نیـسح سأر  يوس  هب  هاـگنآ  و 
(1) .دیسر تداهش 

ص195-194. یبلاط ، وبا  ریم  همجرت  سوواط ، نب  دیس  فوَُهل ، - 1
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( مالسلا هیلع   ) ءادهّشلادیس كاپ  تبرت  هب  كّربت   - 10

: دندومرف مداخ  بیَسُم  هب  دوخ  يایاصو  رد  تداهش ، زا  لبق  مالسلا ،)  هیلع   ) مظاک ماما 

َیلاَعَت َهَّللا  َّنِإَف  مالـسلا )  هیلع   ) ٍِّیلَع ْنب  ْنیَـسُْحلا  َيِّدَج  ََهبُْرت  اَّلِإ  ٌهَمَّرَُحم  اََنل  ٍَهبُْرت  َّلُک  َّنِإَف  ِِهب  اوُکَّرَبَتَِتل  ًاْئیَـش  ِیَتبُْرت  ْنِم  اوُذُخْأَت  َال  َو  » … 
 …” اَِنئاَِیلْوَأ اَِنتَعیِِشل َو  ًءاَفِش  اَهَلَعَج 

یلع نب  نیـسح  مّدـج  ربق  كاخ  رگم  تسا ، مارح  ام  رب  یکاخ  ره  هک  اریز  دـنرادن ؛ رب  كّربت  يارب  زا  ارم  ربق  كاخ  زا  يزیچ  » … 
(1)  …”. هداد رارق  افِش  ام  ناتسود  ام و  هعیش  يارب  كاخ ، نآ  رد  یلاعت  قح  هچ ، مالسلا ؛)  هیلع  )

( هجرف یلاعت  هللا  لجع   ) نامز ماما  كرابم  ندب  هب  هکئالم  نتسج  كّربت   - 11

: تسا هدش  لقن  مالسلا )  هیلع   ) يرکسع نسح  ماما  زینک  زا 

ُِطبْهَت َءاَْضَیب  ًارُویُط  ْتَأَر  ِءاَمَّسلا َو  َُقفُأ  َغََلب  ُْهنِم َو  َرَهَظ  ْدَق  ًاعِطاَس  ًارُون  اََهل  ْتَأَر  فیرـشلا ) هجرف  یلاعت  هللا  لجع   ) ُدِّیَّسلا َدـِلُو  اََّمل  » … 
َلاَق َُّمث  َکِحَـضَف  َِکلَِذب  مالـسلا )  هیلع   ) ٍدَّمَُحم َابَأ  اَنْرَبْخَأَف  ُریِطَت  َُّمث  ِهِدَسَج  ِِرئاَس  ِهِهْجَو َو  ِهِسْأَر َو  یَلَع  اَهَتَِحنْجَأ  ُحَـسْمَت  ِءاَمَّسلا َو  َنِم 

« َجَرَخ اَذِإ  ُهُراَْصنَأ  َیِه  ِدُولْوَْملا َو  اَذَِهب  ِكُّرَبَّتِلل  َْتلََزن  ٌهَِکئاَلَم  َْکِلت 

دیـسر و اهنامـسآ  قفا  هب  دـیدرگ و  رهاظ  وا  زا  هک  دـید  ناشخرد  يرون  دـش ، دـّلوتم  مالـسلا )  هیلع  ( ) نامز ماـما   ) دّیـس نوچ  » … 
زاورپ سپس  دنشک و  یم  يو  ياضعا  ریاس  تروص و  رس و  هب  ار  دوخ  ياهرپ  دنیآ و  یم  دورف  نامسآ  زا  هک  دید  يدیپس  ناگدنرپ 

نیا .دننک  یم 

ص67. ج1 ، ، 8 باب یفجن ، اقآ  همجرت  مالسلا ،)  هیلع   ) اضّرلا رابخأ  نویع  - 1
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نیا هب  نتسُج  كّربت  يارب  هک  دنتسه  يا  هکئالم  اهنآ  دومرف : دیدنخ و  میداد ، ربخ  مالسلا )  هیلع   ) يرکـسع نسح  ماما  هب  ار  بلطم 
(1) «. دوب دنهاوخ  يو  ناروای  دنک ، روهظ  نوچ  دنا و  هدمآ  دورف  دولوم 

رایسب كرابم و  ریخ  رثوک » »

مالسلا مهیلع  تیب  لها  تکرب  رهظم  دامن و  رثوک »  » هکرابم ي هروس ي 

«. ُرَْتبَْألا َوُه  َکَِئناش  َّنِإ  ْرَْحنا !  َکِّبَِرل َو  ِّلَصَف  ََرثْوَْکلا !  َكاْنیَطْعَأ  اَّنِإ  ِمیحّرلا !  نمحّرلا  ِهللا  ِمسب  »

نمـشد ًاقَّقُحم  هک  .زادرپب !  جح ) کسانم  و   ) ینابرق و  تعاط ) و   ) زامن هب  تیادخ  يارب  مه  وت  سپ  .میدیـشخب !   (2) رثوک ار  وت  ام  »
(«. دوب دهاوخ  یقاب  تزع  تکرب و  ترثک و  هب  تمایق  ات  ارهز ) ترضح  زا  وت  لسن  یلو   ) تسا لسَّنلا  عوطقم   (3) وت يوگدب 

رثوک هکرابم ي  هروس ي  ریسفت 

: دسیون یم  نآرق  سوماق  رد  یشَُرق ، ربکا  یلع  داتسا  رصاعم ، لضاف 

.تسا ّدح  زا  نوزف  نآ  ترثک  هک  يزیچ  ینعی  هَرثَکلا » ُطِرفُملا   » يرشخَمَز لوق  هب  تسا و  تَرثَک  رد  ینوزف )  ) هغلابم رثوک  “

ص157. ج2 ، ناولهپ ، همجرت  قودص ، نیّدلا  لامک  - 1
( مالسلا اهیلع  ارهز  همطاف ي  ترضح  هیّرذ ي  زا  نادنزرف  لسن و  ترثک  نوچ  رایسب ، ياطع  ریثک و  ریخ  - ) 2

( امِهیلع هللا  هنعل  صاع  نب  ورمَع  ای  لئاو  نب  صاع  - ) 3
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: دنتفگ دوب ، هتشگ  رب  رفس  زا  شرسپ  هک  نیشن  هیداب  نز  کی  هب  =

! ” ٍَرثوَِکب َبأ  : “ تلاق ُِکنبا ” ؟ َبأ  َِمب  “ 

(1)! ّدح زا  نوزف  هدئاف ي  اب  تفگ : تشگرب ؟ زیچ  هچ  اب  ترسپ  ینعی :

: دیوگ تادرفم ) رد  یناهفصا   ) بغار =

« ُءیَّشلا ََرثْوَکَت  »

«. دش دایز  ّدح  نیرخآ  ات  ءیش   » ینعی

: هدمآ دراوملا )  ) ُبرقَا سوماق و  رد  =

«. ٍءیَش ِّلُک  نِم  ُریثَکلا  َُرثْوَْکلا : »

: هدومرف ُهّللا -  ُهَمِحَر  یسربط -  =

”. تسا ریثک  ریخ  رثوک  تسنآ و  نأش  زا  تَرثَک  هک  تسیزیچ  رثوک  “

: تسا نینچ  رثوک ) هروس ي   ) تایآ ینعم 

هلاـبند و یب  وا  وت ، نمـشد  اـنامه  نک !  یناـبرق  رازگب و  زاـمن  تَبِهوَـم ، نیا  هنارکُـش ي   ِ هب سپ  میدرک !  تیاـنع  ترثـک  وـت  هب  اـم  »
!«. تسا نامدودیب 

ندروآ تسا و  هزجعم  لاـح  نیع  رد  هلمـسب و  زا  ریغ  تسا ؛ هملک  هد  هیآ و  هس  رب  لمتـشم  نآرق و  یهروس  نیرتهاـتوک  هروـس  نیا 
.نکمم ریغ  نآ  ریظن 

نـسُح  “ باـتک رد  رابکتـسا  نارودزم  زا  یکی  راـک  رد  ار  نآ  هنومن ي  نآرق :” رثوک   “ هلاـقم ي رد  يرثوک  ساـبع  ياـقآ  لوق  هب  [و 
یهناخپاچ زا  باتک  نیا  تسا …  هتـساخرب  رثوک »  » هروس اب  هلباقم  هب  دوخ  نامگ  هب  هدنـسیون  .مییامن  یم  هدهاشم  شیوح  زاجیالا ”

هتشاگن ار  زاجعِالا » ُتاحَفَن   » باتک نآ ، ّدر  رد  یئوخ  هللااهیآ  موحرم  دش و  رشتنم  لاس 1912  رد  رصم  قالوب  یئاکیرمآ  یسیلگنا - 
(2) [. .تسا

: دیوگ یم  نازیملا  رد  =

ربمایپ رب  هدننز  نعط  نیکرـشم  اب  هلباقم  تهج  هب   ) دشاب یّکم  هک  تسنآ  رهاظ  تسا و  فلتخم  نآ  ندوب  یندـم  یّکم و  رد  تایاور 
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.تایاوِّرلا َنَیب  ًاعمج  هنیدم ،) رد  مه  هّکم و  رد  مه   ) هدش لزان  راب  ود  یضعب  لوق  هب  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا 

(. يرشخَمَز فاّشک  - ) 1
مجنپ عبط  ص 108 ، ج 1 ، یئوخ ، هللااتیآ  نایبلا »  » زا لقن  - 2
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؟ تسیچ رثوک  زا  دارم 

.تسا هدرک  ینعم  ریثک ” ریخ   “ ار نآ  سابع  نبا  =

: دنیوگ یم  یهورگ  تفگ : ریَبُج  نب  دیعس 

.تسا ریثک  ریخ  هلمج  زا  مه  رهن  نآ  تفگ : باوج  رد  سابع  نبا  .تشهب  رد  تسا  يرهن  نآ 

هب دوش  عوجر  تسا ؛ هتفای  ترهش  نآ  زا  رثوک » ضوح   » تشهب و رد  تسا  يرهن  نآ  هک  هدش  لقن  تنس  لها  هعیـش و  تایاور  رد  =
.هریغ ناهربلا و  ریسفت 

.تسا هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ضوح  نآ  دنا : هتفگ 

یلوق هب  تسا و  ترضح  نآ  ناوریپ  نارای و  ترثک  دارم ، یلوق  هب  تسا ؛ نآرق  توبن و  نآ  زا  دارم  یلوق  هب  رشحم ؛ رد  ای  تشهب  رد 
هدناسر لوق  شش  تسیب و  ات  ار  لاوقا  هک  هدش  لقن  یـضعب  زا  .تسا  تَعافَـش  یلوق  هب  دشاب و  یم  بانج  نآ  یهّیّرُذ  لسن و  ترثک 
لیـصفت لاوقا ، نیا  دراد و  لامتحا  همه  هب  ظفل  اریز  دـشاب ؛ اهنیا  یهمه  لماش  رثوک  هک  درادـن  یعنام  یـسربط ، هدـیقع ي  هب  .تسا 

.تسا ریثک » ریخ  »

ءارتفا و  ) ندرب نیب  زا  يارب  رثوک  ءاطِعا  نوچ  درک ؛ هدافتـسا  رثوک »  » زا دارم  رد  ُرَْتبَْألا » َوُه  َکَِئناش  َّنِإ   » هیآ ي زا  دیاب  دـنامن : هتفگان 
کین مان  ای  دـنزرف  هک  تسا  یـسک  هلاـبند ،) یب   ) رتبا زا  دارم  تسا و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ترـضح  نآ  هب )  ) يرتبا ياوراـن ) تبـسن 

.درادن رادیاپ 

: هدش لقن  هریغ  نایبلا و  عمجم  رد  =

زا هک  دید  ار  ترـضح  نآ  لئاو  نب  صاع  تفر ، ایند  زا  دوب ، هجیدخ  زا  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ترـضح  نآ  رـسپ  هّللا  دـبع  نوچ 
هک شیرق  ناگرزب )  ) دیدانَص زا  یهورگ  دش ، دراو  دجـسم  هب  نوچ  درک و  هرکاذم  ترـضح  اب  اجنامه  رد  دوش ؛ یم  جراخ  دجـسم 

؟ يدرک یم  تبحص  هک  اب  صاع ! يا  دنتفگ : يو  هب  دندوب  دجسم  رد 

(. هلابند یب  نآ  اب  ” ) رتبالا کلذ  : “ تفگ

.دندیمان رتبا  زین  ار  ترضح  نآ  اذل  دندناوخ ؛ یم  رتبا  تشادن  رسپ  هک  ار  یسک  شیرق 

: دیوگ نازیملا  رد  =

.دناوخ رتبا  ار  ترضح  نآ  هک  تسا  یسک  باوج  رد  هیآ  لوزن  هکنیا  رد  تسا  لوقنم ) رایسب   ) ضیفتسُم تایاور ،
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زا يرکذ  یمان و  هجیتن  رد  یلسن و  رگید  دش  عطقنم  شلسن  یتقو )  ) هکنیا يارب  ارچ ؟ تفگ ؛ یم  رتبا  ار  رسپ  یب  برع  دنامن : هتفگان 
لـسن دوبن  دوب و  دنامن ، شمان  وا ، لسن  ندنام  اب  رگا  تسا و  صخـش  رکذ  مان و  ندنام  اب  مأوت  لسن  ندـنام  سپ  دـنام ؛ دـهاوخن  وا 

.تسا رثا ) یب  و   ) ناسکی

، لـسن ترثـک  رد  ار  نآ  دـیاب  هک  تسا  هداـعلا  قوف  شرتـسگ  ترثـک و  کـی  ریخا ، هیآ ي  هنیرق ي  هب  رثوـک »  » زا دارم  لاـح ، ره  هب 
.درک وجتسج  رثوک » ضوح   » زا یباریس  تعافش و  رد  یتح  ترضح و  نآ  گرزب  هزاوآ ي  مالسا ، شرتسگ  ناوریپ ، ترثک 

هداد رثوک  وت  هب  ناهج  راگدرورپ  ام  نادـب : یماـنمگ ؛ هجیتن  رد  دـنزرف و  یب  رتبا و  وت  دـیوگ : یم  هک  نمـشد  نیا  ربماـیپ ! يا  ینعی :
، تدوخ مه  دوب ، دهاوخ  شرتسگ  رد  دـبا  ات  وت  هزاوآ ي  مان و  اب  يا  هدرک  داجیا  ناهج  هنحـص ي  رد  وت  هک  دـیحوت  جوم  نیا  میا ؛
دوب و دهاوخ  ریگملاع  تتامیلعت ، مه  رـصح و  ّدح و  یب  تنادـنزرف ، مه  دودـحمان ، تناوریپ ، مه  هدرتسگ ، تنید ، مه  هزاوآ ، دـنلب 

نمشد نیا  یلو  دوب ؛ یهاوخ  تمایق  زور  رد  رثوک » ضوح   » زا ناگنشت  یقاس  ناگدنب و  عیفش  وت  تکربرپ ، تعسورپ و  دوجو  یتح 
.تسا روفنم  کین و  مان  یب  نامدود و  یب  رتبا و  هک  تسوت 

هب ناهج  ناناملسم  دادعت  هک  دهد  یم  ناشن  رامآ  زورما  .دهد  یم  ربخ  یبیجع  شرتسگ  و  رثوک »  » کی زا  تسا و  هزجعم  هروس  نیا 
یم شوگ  هب  ّتیحیـسم  يایند  ياهویدار  زا  یتح  هتـشاذگ و  مدـق  ناهج  ماب  تشپ  رب  نآرق  .تسا  هدـش  غلاـب  دراـیلیم  کـی  زا  شیب 

 … دسر و

لـسن .دراد  یئازـسب  مهـس  رثوک »  » ندـش عیاش  لّکـشت و  رد  تسا و  نایم  رد  مالـسلا » اهیلع  ارهز  همطاف   » كرابم ياپ  ناـیم  نیا  رد 
مالسلا اهیلع  ارهز  كاپ  نماد  .تفای  شرتسگ  دنام و  یقاب  ایند  رد  مالسلا  اهیلع  همطاف  هلیسو ي  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 

زا سپ  مه  زونه  دـنا و  « نآرق رثوک   » فورظ مکح  رد  هک  ماما  هدزای  .دنتـسه  رثوک »  » یئاـهنت هب  کـی  ره  هک  درک  تیبرت  ینادـنزرف 
هدمآ دوجو  هب  مالسلا ) اهیلع   ) همطاف كاپ  نماد  زا  دننکیم ، باریـس  مالـسا  نآرق و  رثوک  زا  ار  مدرم  نرق  هدراهچ  زا  شیب  تشذگ 

.دنا
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ناشخرد راونا  دیدرگ ، یمالـسا  تّما  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نیبام  لاصتا  هقلح ي  تکرب -  رپ  رثوک  نیا  همطاف -  نیا 
.دنتفرگ همشچرس  مالسلا  اهیلع  رهطا  يارهز  دوجو  زا  نأشلا  میظع  ربمایپ  رصح  ّدح و  یب  دالوا  یحو و 

، دندرک ماع  لتق  دنتشاذگ ، اهراوید  ریز  دنتشک ، ار  همطاف  دالوا  لاس  دصناپ  سابع  ینب  دنتشک ، ار  همطاف  دالوا  لاس  داتشه  هّیما  ینب 
تـسیب هب  دندرک  يرامـشرس  ار  مالـسلا  اهیلع  ارهز  نادـنزرف  تاداس و  يرمق ) يرجه   ) متـشه نرق  رد  یتقو  اهنیا ، همه ي  دوجو  اب 

نیا ایآ  دیـسر ! نویلیم  هدزون  هب  اهنآ  هرامـش  يرمق ،) يرجه  مهدزناـش  نرق   ) یناـمثع میلـس  ناطلـس  ناـمز  رد  دندیـسر و  رفن  رازه 
(1) «. ََرثْوَْکلا َكاْنیَطْعَأ  اَّنِإ  « !؟ تسین هزجعم 

ناریا رد  یمطاف ، تکرب  رپ  رثوک » »

دنمَرحَم مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  هب  یگمه  تاداس ) ریغ  تاداس و   ) ناریا هعیش ي  مدرم 

هتشون یناریا  مسیلانویسان  يرگ و  یتشترز  دقن  ّدر و  رد  هک  یباتک  رد  نارهت -  هاگـشناد  قبـسا  سیئر  لابقا -  رهچونم  رتکد  موحرم 
یگنوگچ ناریا و  رد  عّیـشت  یلامجا  هچخیرات ي  هب  هک  یلـصف  رد  تسا ، هداهن  ناریا ” خـیرات  رد  غورد  لاس  رازه  هس   “ ار نآ  مان  و 

دنک یم  تباث  تسا ، هداد  صاصتخا  ناشیا  دالوا  نامدود و  و  مالسلا )  مهیلع   ) مرکا ربمایپ  تیب  لها  زا  نیمزرس  نیا  مدرم  لابقتـسا 
هزیگنا یعاد و  اریز  دنتسه ؛ مَرحَم  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  هب  یگمه  تاداس -  ریغ  تاداس و  زا  ّمعا  ناریا -  هعیـش ي  مدرم  هک :
باسح  “ باب زا  رگا  تسا و  هدوب  مالـسلا )  مهیلع   ) تیب لها  لسن  زا  تاداس  اـب  جاودزا  تلـصو و  يارب  ینادـناخ  ره  رد  ناوارف  ي 

ره هرجـش ي  رد  تاداس  زا  وناـب  کـی  لـقأال ، دـیدرتیب ، یعویـش ، ناوارف و  هزیگنا ي  نینچ  دوجو  اـب  میرگنب ، یـضایر ” تـالامتحا 
، ناریا نایعیش  نیاربانب ، .تسا  هدوب  دوجوم  ناشیا ، ناکاین  زا  یکی  رد  یناریا ، یعیش  نادناخ 

.96-94 ص : ج6 ، یشَُرق ، ربکا  یلع  دیس  نارق ، سوماق  - 1
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اهیلع ارهز  همطاف ي  ترـضح  دالوا  ناشدوخ ، ناکاین  ناردام  زا  یکی  ای  ردام ، قیرط  زا  زاب  دنـشابن ، مه  تاداـس  لـسن  زا  رگا  یتح 
قیداصم زا  دوخ  مه  زاب  تسا ، نایناریا  ام  راختفا  ببـس  هک  تقیقح  نیا  .دنـشاب  یم  مَرحَم  راوگرزب  يوناـب  نآ  هب  دنتـسه و  مالـسلا 

.تسا یمطاف  رثوک » »

( مالسلا مهیلع   ) وا زا  سپ  ماما  هدزاود  ربمایپ و  كرابم  هاگمدق  رثوک » »

یم لاؤس  ینید  لئاسم  زا  هک  يدرم  هب  مالـسلا )  هیلع   ) یلع نینمؤملاریما  ترـضح  هک  دـنک  یم  تیاور  هر )  ) یلـاله سیَق  نب  میَلُس 
: دندومرف دوخ ، تاحیضوت  نمض  درک ،

هب رما  هک  ار -  شقلخ  رب  وا  دـهاش  نیمز و  رد  ادـخ  تّجح  هک  تسا  نآ  دوـش  یم  هارمگ  نآ  اـب  صخـش  هک  يزیچ  نیرتـمک  » … 
«. دسانشن هدرک -  بجاو  ار  شتیالو  هدومن و  وا  تعاطا 

.ربب مان  میارب  ار  نانآ  نینمؤملاریما ! ای  درک : ضرع  درم ) نآ  )

: تسا هدومرف  هدومن و  نیرق  شربمایپ  دوخ و  اب  ار  ناشیا  دنوادخ  هک  یناسک  دومرف :

(1)« ْمُْکنِم ِْرمَْألا  ِیلوُأ  َلوُسَّرلا َو  اوُعیِطَأ  َهَّللا َو  اوُعیِطَأ  »

«. دینک يوریپ  ناترما  نابِحاص  ربمایپ و  ادخ و  زا  »

.دیئامن نشور  میارب  درک : ضرع 

: دومرف نینچ  تفر  ایند  زا  زور  نامه  دناوخ و  هک  يا  هبطخ  نیرخآ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  نانآ  دومرف :

.متیب لها  دنوادخ و  باتک  دش : دیهاوخن  هارمگ  زگره  دیا ، هدرک  کُّسمت  ود  نآ  هب  ات  هک  مدراذگ  یقاب  زیچ  ود  امـش  نایم  رد  نم  »
دننام دنوش  دراو  نم  رب  رثوک » ضوح   » رس رب  ات  دنوش  یمن  ادج  رگیدکی  زا  ود  نآ  هک  تسا  هدرک  دهع  نم  اب  ریبخ  فیطل  دنوادخ 
هراشا طسو  هبابس و  تشگنا  هب  ترضح  و   ) ود نیا  لثم  میوگ  یمن  و  دندومرف ) هراشا  دوخ  هبابس  تشگنا  ود  هب  ترضح  و   ) ود نیا 

ات دینک  کُّسمت  ود  نیا  هب  سپ  .تسا  يرگید  زا  رتولج  ود  نیا  زا  یکی  اریز  .دندرک )

59/ ءاسن - 1
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دای يزیچ  نانآ  هب  دـیوش و  یم  قّرفتم  هک  دـینامن  بقع  نانآ  زا  دـیوش و  یم  كـاله  هک  دـیریگن  یـشیپ  ناـنآ  زا  دـیوشن و  هارمگ 
(«. دنتسه موصعم  اریز   ) دنرت ملاع  امش  زا  هک  دینکن ) داهنشیپ  داقتنا و  اهنآ  هب  ینعی   ) دیهدن

.ربب مان  میارب  ار  تّجح ) نآ   ) وا نینمؤملاریما ! ای  درک : ضرع 

بحاـص ناـنآ  هب  تبـسن  وا  هک  داد  ربـخ  ناـنآ  هب  درک و  بصن  مخ  ریدـغ  رد  ار  وا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هـک  یـسک  دوـمرف :
.دنیامن هاگآ  ار  نابئاغ  نارضاح  ات  داد  روتسد  نانآ  هب  سپس  (1) و  تسا ناشدوخ  زا  رترایتخا 

؟ دیتسه امش  نآ  نینمؤملاریما ! ای  درک : ضرع 

سپـس .تسا  ناشدوخ  زا  رترایتخا  بحاص  نینمؤم  هب  تبـسن  نم  زا  دـعب  نسح  مرـسپ  سپـس  .متـسه  اهنآ  لـضفا  لّوا و  نم  دومرف :
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نانیشناج  همئا  ریاس  سپس  تسا و  ناشدوخ  زا  رترایتخا  بحاص  نینمؤم  هب  تبسن  وا  زا  دعب  نیسح  مرـسپ 

.دنوش دراو  وا  تمدخ  هب  يرگید  زا  سپ  یکی  رثوک » ضوح   » رس رب  ات  دنتسه 

يدرک و لح  ار  ملکشم  يدرک و  نشور  میارب  درک : ضرع  سپس  دیسوب و  ار  ترضح  رس  تفر و  مالـسلا )  هیلع   ) یلع دزن  درم  نآ 
(2) .يدرب نیب  زا  دوب ، مبلق  رد  یلکشم  ره 

( یئاهب خیش   ) یلماع نیّدلا  ءاهب  خیش  زا  يرعش  رثوک ،» كرابم  وبشوخ و  میسن  »

یسر یم  وبشوخ ! حبص  میسن  يا 

؟ یسر یم  وک  لزنم و  نیمادک  زا 

مِهِسُْفنَأ ْنِم  ْمِِهب  �َیلْوَأ  - 1
ص 262. یناجنز ، يراصنا  هر ،)  ) میَلُس باتک  همجرت  مهیلع ،) هللا  تاولص   ) دّمحم لآ  رارسأ  - 2
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! ناج وت  زا  دبای  هلاسدص  هدرم ي 

؟ ناهفصا رب  رذگ  يدرک  رگم  وت 

! برط ار  اهناج  وت  زا  دیازف  یم 

؟ برع کُلم  زا  ییآ  یم  رگم  وت 

! قایتشا ِدرد  وت  زا  ددرگ  هزات 

! قارِع میلقا  ایوگ ز  یسر  یم 

! التبم ناج  وت  زا  دیدرگ  هزات 

!؟ البرک زا  رذگ  يدرک  رگم  وت 

!« فَخَت ال   » دیون وت  زا  دسر  یم 

! فجن هاگرد  ایوگ ز  یسر  یم 

، نید   ِ ناطلس دقرم  هاگراب 

نینمؤملاریما ردفص ، ِردیح 

وا ماج  زا  يا  هعرج  رثوک  ِضوح 

 … وا مان  ياِدف  مدآ  َملاع و 
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تایاکح

میرک نآرق  كرابم  تاملک  طوطخ و  تینارون  كّربت و  رد  یتیاکح 

: دسیون یم  تفگش  ياهناتساد  باتک  رد  هر )  ) بیغتسد دیهش  هللا  تیآ 

یمیرک مظاک  دمحم  ییالبرک  مان  هب  يا  هلاس  داتفه  درمریپ  هک  مدینـش  فرـشا  فجن  مق و  مالعَا  ياملع  زا  یعمج  زا  شیپ ، اهلاس  “
مامت هک  يروط  هب  هدـش ، هضافا  وا  هب  دـیجم  نآرق  مامت  هتـشادن ، يداوس  چـیه  هک  تسا ) كارا  ناهارف  عباوت  زا  قوراـس   ) یقوراـس

: دوش یم  رکذ  هک  یبیجع  زرط  هب  تسا ، هدش  ظفاح  ار  نآرق 

دیـس رفن  ود  دورو ، ماگنه  .دور  یم  تسا  نوفدـم  لحم  نآ  رد  هک  يا  هدازماما  ترایز  هب  مظاک ، دـمحم  ییالبرک  هبنـشجنپ ، رـصع 
: دنیامرف یم  وا  هب  دنیب و  یم  ار  راوگرزب 

! ناوخب هدش  هتشون  مرح  فارطا  رد  هک  يا  هبیتک 

! مناوخب مناوت  یمن  ار  نآرق  مرادن و  داوس  نم  نایاقآ ! دیوگ : یم 

! یناوت یم  ارچ ! دنیامرف : یم 

ترایز يارب  هد  یلاها  هک  رـصع  ادرف  ات  دـتفا  یم  اجنامه  ددرگ و  یم  شـضراع  يدوخیب  تلاح  نایاقآ ، شیامرف  تاـفتلا و  زا  سپ 
، تسا هعمج  هروس ي  دنیب  یم  درگن ، یم  هبیتک  هب  .دنروآ  یم  دوخ  هب  هدرک  دنلب  ار  وا  سپ  دننیب ، یم  هداتفا  ار  وا  دنیآ  یم  هدازماما 
هب ظفح  زا  دنتـساوخ ، یم  وا  زا  هک  ار  دیجم  نآرق  زا  هروس  ره  دنیب و  یم  نآرق  مامت  ظفاح  ار  شدوخ  دعب  دناوخ و  یم  ار  نآ  مامت 

! تسا هدناوخ  یم  حیحص  روط 
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: دومرف مدینش  يزاریش -  مالسالا  تّجح  يازریم  موحرم  هداون ي  نسح -  ازریم  زا 

يا هروس  ره  هکنآ  رت  بیجع  تسا و  هروس  نـالف  زا  تفگ  یم  ًاروف  مدیـسرپ  یم  وا  زا  هک  ار  يا  هیآ  ره  مدرک ؛ ناـحتما  ار  وا  رّرکم 
.دناوخ یم  ار  نآ  لوا  ات  هروس  رِخآ  زا  ینعی  دناوخب ؛ سوکعم )  ) ارقهق هب  تسناوت  یم  ار 

: دومرف زین  و 

نوچ تفرگ ؛ ار  باتک  ناوخب ! نآ  ّطخ  يور  زا  تسا و  نآرق  نیا  متفگ : هدرک ، زاب  شیارب  متشاد ؛ تسد  رد  یفاص ” ریـسفت  “ باتک
رطـس نیا  اهنت  تفگ : یم  تشاذـگ و  یم  تسد  هفیرـش  هیآ ي  يور  و  تسین ! نآرق  هحفـص  نیا  مامت  اقآ ! تفگ : درک ، رظن  نآ  رد 

.تسین نآرق  نآ  یقبام  اذکه و  تسا و  نآرق  رطس ، مین  نیا  ای  تسا ، نآرق 

!؟ يرادن یسراف  یبرع و  داوس  هک  وت  ییوگ  یم  اجک  زا  متفگ :

! تسکیرات شرگید  تمسق  تسینارون و  تمسق  نیا  تسا ، رون  ادخ  مالک  اقآ ! تفگ :

قِراخ وا  رما  میدرک  نیقی  میدرک و  ناـحتما  ار  وا  اـم  همه ي  دـندومرف : یم  هک  مدرک  تاـقالم  ار  مـالعَا  ياـملع  زا  رگید  رفن  دـنچ 
(1) .تسا هدش  هضافا  نینچ  وا  هب  الَع  َّلَج َو  ضاّیف  أدبم  زا  تسا و  تداع 

هتشون ینابر ” تاقارشا  زا  يا  هنومن   “ ناونع تحت  يا  هلاقم  هدرک و  پاچ  ار  مظاک  دمحم  ییالبرک  سکع   (2)” شناد رون   “ همانلاس
: دسیون یم  هکنیا  ات  تسا ؛ هدومن  لقن  وا  رما  ندوب  هداعلا  قراخ  رب  ار  ءاملع  ناگرزب  زا  يا  هدع  تداهش  نآ  رد  و 

: دوش یم  تباث  لیلد  ود  هب  یقوراس  ییالبرک  نآرق  ظفح  ندوب  یتَبِهوَم  قوف ، ياه  طختسد  عومجم  زا  “

زا ًاصخش  هدنراگن  .تسا  هدومنن  راهظا  ار  نآ  فالِخ  يدحا  دنهد و  یم  تداهش  نآ  رب  وا  ياهیتیالومه  مومع  هک  وا  يداوسیب   – 1
اب  ) کلذ َعَم  هدش ، رـشتنم  پاچ و  راشتنالاریثک  دیارج  رد  وا  يداوسیب  عوضوم  هکنیا  اب  مدومن و  قیقحت  نارهت  نکاس  ياه  یقوراس 

.تسا هدرکن  بیذکت  سک  چیه  دوجو ) نیا 

ناتساد 31)  ) تفگش ياهناتساد  - 1
ص223) 1335ش ، لاس ” ) شناد رون   “ همانلاس - 2
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: ریز حرش  هب  تسا ، جراخ  ندناوخ  سرد  لیصحت و  هدهع ي  زا  هک  وا  نآرق  ظفح  تاّیصوصخ  زا  یضعب   - 2

.تسین ای  تسه  نآرق  رد  هک  دیوگ  یم  ًاروف  دوش ، هدناوخ  وا  رب  یبرعریغ  ای  یبرع  یهملک  کی  هاگره  فلا - 

.تسا ءزج  مادک  هروس و  هچ  رد  دیوگ  یم  ًاروف  دوش ، هدیسرپ  وا  زا  ینآرق  هملک ي  کی  رگا  ب - 

یم ار  مادک  ره  هلابند ي  درامـش و  یم  هفقو  نودب  ار  دراوم  نآ  مامت  دشاب ، هدمآ  دیجم  نآرق  ياج  دنچ  رد  يا  هملک  هاگ  ره  ج – 
.دناوخ

ربخ دوش و  یم  هجوتم  هشیدنا  نودب  دننک ، مک  دایز و  ای  دوش ، هدـناوخ  طلغ  تکرح ، کی  ای  هملک  کی  هیآ ، کی  رد  هاگ  ره  د – 
.دهد یم 

.دنک یم  نایب  هابتشا  نودب  ار  هملک  ره  ّلحم  دوش ، هدناوخ  مه  لابند  هب  هروس  دنچ  زا  هملک  دنچ  هاگ  ره  ه - 

.دهد یم  ناشن  ًانآ  دنهدب ، وا  هب  هک  ینآرق  ره  زا  ار  ینآرق  هملک ي  ای  هیآ  ره  و - 

نآ صیخشت  هک  دهد ، یم  زیمت  ار  هیآ  دوش ، هتـشون  تاملک  ریاس  قباطم  هیآ ، کی  یبرعریغ  ای  یبرع  هحفـص  کی  رد  هاگ  ره  ز – 
! تسا راوشد  زین  لضف  لها  يارب 

هب 6666 دسر  هچ  ات  دوش ، اراد  دناوتیمن  یسراف  ياهحفص  تسیب  هوزج  کی  هب  تبسن  مدرم ، نیرتهظفاحـشوخ  ار  تاّیـصوصخ  نیا 
! ”. ینآرق یهیآ 

: دسیون یم  ءاملع ، زا  رفن  دنچ  تداهش  لقن  زا  سپ  و 

تعیبـط يارواـم  رِکنُم  هدرک و  دودـحم  تاـّیدام  يراویدراـهچ  رد  ار  دوخ  رکف  هک  یمدرم  يارب  مظاـک ” ییـالبرک   “ نآرق تَبِهوَم 
، دیحوت لها  رظن  رد  شتیمها ، یهمه  اب  رما ، نیا  یلو  تسا ؛ هدیدرگ  ناهارمگ  زا  ياهدع  تیادـه  ببـس  هدوب و  روآباجِعا  دنتـسه ،

هَّعِشَا ي زا  کچوک  عاعش  کی 
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هب قح  يارَفُـس  ءایبنا و  هلیـسو ي  هب  هداعلاقراخ  روما  اهنت  هن  .تسا  قح  تردـق  رهاظم  نیرتکچوک  زا  يدـنوادخ و  تاضافا  نارکیب 
�یلاعت أدـبم  اب  دـنویپ  طابترا و  تلع  هب  هک  یناـسک  زین  رـضاح  رـصع  رد  تسا ، طبـض  تبث و  خـیراوت  رد  هدیـسر و  روهظ  هب  تاّرک 

.دنراد دوجو  دنتسه ، یتامارَک  بِحاص 

- یقوراس مظاک  یئالبرک  نآرق -  ظفاح  لاح  حرـش  راشتنا  هجیتن ي  رد  هکنیا : مهد  رکذت  تسمزال  هلاقم  نیا  ناپاپ  رد  هک  يا  هتکن 
: “ هک مدینش  رازاب  نینّیدتم  زا  ياهدع  زا  نارهت ، مدرم  هب  وا  یفرعم  و 

دجــسم هـب  رگتداـبع ) رایــسب  ” ) دوـبَع یجاـح   “ ماـن هـب  يروـک  درم  ییحی ،” اـقآ  جاـح  موـحرم   “ ناـمز رد  ینعی  لـبق ؛ لاـس  دـنچ 
رد ار  هیآ  ّلحم  زین  وا  .دوب  یقوراس  ییالبرک  تاّیـصوصخ  اب  نآرق  ظفاح  يروک ، نیع  رد  هک  تشاد ، دـمآ  تفر و  هللازیزعدیـس ” “

.تسا هدرک  یم  هراختسا  نآرق  اب  مدرم  يارب  هداد و  یم  ناشن  يروک  نیع 

: تفگ دش و  ینابـصع  درک و  ترپ  ار  نآ  ًاروف  دنک ، هراختـسا  دنداد ، وا  هب  دیجم  نآرق  رطق  هب  هسنارف  تغل  باتک  يزور  دـنیوگیم :
! ”. تسین نآرق  نیا 

ار دوبع ” یجاح   “ تایـصوصخ هاگـشناد - ، مرتحم  داتـسا  نیّدـلانبا - ”  “ ياقآ باـنج  تشاد ، روضح  نآرق  ظـفاح  هک  یـسلجم  رد 
.دناهدرک شیامزآ  تاقالم و  يرئاح  میرکلادبع  خیش  جاح  هللااتیآ  موحرم  روضح  رد  مق  رد  ار  هدربمان  هک  دندرک  راهظا  دییأت و 

: تسا يرهاظ  تجح  مامتا  مدرم و  داشرا  يارب  یهاگ  هک  تسا  قح  تردق  راثآ  زا  اهنیا 

(1)« ِمیظَْعلا ِلْضَْفلا  وُذ  ُهَّللا  ُءاشَی َو  ْنَم  ِهیتُْؤی  ِهَّللا  ُلْضَف  َِکلذ  »

افِش بلط  میرک و  نآرق  هب  كّربت 

(2): دسیونیم تفگش  ياهناتساد  رد  هر )  ) بیغتسد دیهش  زاب ،

4/ هعمج - 1
( دیجم نآرق  هب  ءافشتسا  ، 63 تیاکح  ) تفگش ياهناتساد  - 2
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لها نـم و   (1) .دـندش ـالتبم  نآ  هب  زاریـش  یلاـها  رتـشیب  هک  ازنآولفنآ  یمومع  ضرم  رد  هک : تفگ  يدـیمح  دومحم  دیـس  ياـقآ  “
ماما ازریم ، دیـس  اقآ  موحرم  لیلج -  دیـس  یـشوهیب ،)  ) لاح نآ  رد  .مدـش  شوهیب  ضرم  تدـش  زا  نم  میدـش و  التبم  همه  ماـهناخ 

: هک دومرف  رفن  کی  هب  تعامج  زامن  زا  سپ  لیکو  دجسم  رد  هک  مدید  ار  حتف -  دجسم  تعامج 

: وگب مدرم  هب 

ُدیزَی َنینِمْؤُْمِلل َو ال  ٌهَمْحَر  ٌءافِـش َو  َوُه  ام  نآْرُْقلا  َنِم  ُلِّزَُنن  َو   » یهفیرـش یهیآ  دیراذگ و  دوخ  هقیقـش ي  ود  رب  ار  دوخ  تسار  تسد 
.دهد یم  افش  ار  وا  ادخ  دیناوخب  هک  ره  رب  دیناوخب و  هبترم  تفه  ار   (2)« ًاراسَخ َّالِإ  َنیِملاَّظلا 

مدراذگ و مدنزرف  یهقیقـش  رب  تسد  متـساخرب و  داد ؛ افـش  ادـخ  ًاروف  مدـناوخ ، هبترم  تفه  ار  هفیرـش  یهیآ  مدـمآ ، دوخ  هب  نوچ 
هب لاح  هب  ات  لاس  نآ  زا  دـندش و  بوخ  زور  نامه  رد  هناخ  لها  مامت  هصالخ  .تساخرب  رتسب  زا  دـش و  بوخ  ًاروف  مه  وا  مدـناوخ 

”. دبای یم  افش  ًاروف  مناوخ ، یم  وا  رب  ار  هفیرش  هیآ ي  نیمه  دوش ، یم  شضراع  يدردرس  ما  هداوناخ  زا  سک  ره 

میرک نآرق  رون  تکرب  هب  عمش  یناشفارون 

: دسیونیم دبای ” یم  ماود  عمش  ییانشور   “ ناونع اب  تیاکح 94 ، رد  زین 

: دومرف لقن  يراهدنق  يولوم  نسح  دمحم  خیش  “

ار ناضمر  هام  ياهبـش  دومن و  یم  توالت  وزج  تفه  زور  هنابـش  رد  ًابلاغ  تشاد و  يدایز  یهقـالع  دـیجم  نآرق  توـالت  هب  مرداـم 
.دوب زامن  اعد و  نآرق و  توالت  لوغشم  دیباوخ و  یمن 

نکل مینک ، كرادت  عمـش  لزنم ، زا  جراخ  رد  میتسناوت  یم  ام  دوب و  هدنامیقاب  عمـش  تشگنا  دـنب  کی  رادـقم  هب  نادعمـش  رد  یبش 
هب ار  وا  دندید  یم  رازاب  هچوک و  رد  ار  یـسک  رگا  دوش و  جراخ  هناخ  زا  دیابن  یـسک  هک  دوب  هدش  نغدـق  تموکح  فرط  زا  نوچ 

.دش دیجم  نآرق  توالت  لوغشم  عمش ، زا  رادقم  نامه  ییانشور  هب  مردام  دندرک ، یم  همیرج  دندرب و  یم  نادنز 

يرمق يرجه  مّرحم 1337  - 1
82/ ءارِسا - 2

( مالسلا مهیلع  ترتع  نآرق و  ياهیگژیو   ) نیلقثلا www.Ghaemiyeh.comصیاصخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 513زکرم  هحفص 466 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/2787/KOLI/AKS BARNAMEH/#content_note_141_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/2787/KOLI/AKS BARNAMEH/#content_note_141_2
http://www.ghaemiyeh.com


142 ص :

يرحـس لوغـشم  دـش ، غراف  هک  شزامن  زا  دـشن و  مامت  عمـش  دـناوخ  یم  اعد  نآرق و  مردام  هک  بش  رخآ  ات  هک  دـنگوس ! ادـخ  هب 
دنب کی  هصالخ ، و  دـش ! مامت  تفر و  یـشوماخ  هب  ور  دـیدرگ  دـنلب  حبـص  ناذا  يادـص  هکنیمه  دـشن ، ماـمت  زاـب  میدـش ، ندروخ 

” .داد ییانشور  مردام  تکرب  هب  ام ، يارب  تعاس  ُهن  رادقم  هب  عمش ، تشگنا 

مالسلا اهیلع  ارهز  همطاف ي  كرابم  مسا  تکرب  هب  لفق  ندش  زاب 

: دسیون یم  مالسلا ”  اهیلع  همطاف  ترضح  مان  هب  لفق ، ندش  زاب   “ ناونع اب  ، 83 تیاکح رد  زین 

: دومرف يریمشک -  یضترم  دیس  جاح  هرهاب ، تامارک  بحاص  دنزرف  يریمشک -  یقن  یلع  دیس  اقآ  بانج  لیلج ، دیس  “

: دومرف هک  يرال  سابع  دیس  ياقآ  بانج  مرتحم  لضاف  زا  مدینش 

راطفا يارب  یکاروخ  رصع ، فرط  ناضمر ، كرابم  هام  زا  يزور  هینید ، مولع  لیـصحت  يارب  فرـشا ، فجن  رد  ترواجم  تاقوا  رد 
زا يرادقم  نتـشذگ  ءاشع و  برغم و  زامن  يادا  زا  سپ  مدرک و  لفق  ار  رد  هدمآ  نوریب  مدراذگ و  هرجح  رد  هدرک ، كرادـت  دوخ 

هسردم لخاد  فارطا  .متفاین  ار  دیلک  هدومن ، بیج  رد  تسد  مدیـسر ، هرجح  ِرَد  هب  نوچ  .ندرک  راطفا  يارب  هسردم  متـشگرب  بش ،
، هراچ هار  نتفاین  یگنسرگ و  راشف  یهطساو  هب  متفاین ؛ ار  دیلک  مدومن ، شـسرپ  دندوب  هسردم  هک  بالط  ضعب  زا  مدرک و  صحف  ار 

هاگان مدرک ، یم  هاگن  نیمز  هب  متفر و  یم  رهطم  مرح  هب  اـت  دوخ  ریـسم  رد  هناّریحتم  هدـمآ  نوریب  هسردـم  زا  مدـش ، ناـشیرپ  تخس 
هسردم هب  نم  اب  سپ  مدرک ؛ ضرع  ار  بلطم  دیسرپ ؛ ار  متریح  ببس  مدید ؛ ار  هَماقَم  ُهللا  یَلعَا  يریمشک  یضترم  دیـس  جاح  موحرم 

: دومرف ماهرجح ، دزن  دندمآ 

(1)  ( مالسلا هیلع   ) یسوم ترضح  ردام  مان  دنیوگ  یم 

” تسوا لالج  ادخ )  ) هَوُهی  “ ینعم هب  דֶבֶכֹוי  دِوِخوی ” : “ يربِع هب  دباکوی ، - 1
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!؟ تسوا زا  رتمک  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  ام  هّدج ي  ایآ  دوش ؛ یم  زاب  دناوخب  هتسب  لفق  رب  دنادب و  یسک  رگا  ار 

” .دش زاب  لفق  همطاف »! ای   » درک ادن  داهن و  لفق  هب  تسد  سپ 

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  كرابم  مسا  تکرب  هب  لفق  ندش  زاب 

: دسیون یم  نینچ  مالسلا ” )  هیلع   ) نیسح تیانع   “ ناونع اب  تیاکح 11 ، رد  هر )  ) بیغتسد دیهش  زین 

دنچ هدروآ ، فیرشت  زاریـش  هب  لبق  لاس  رد 35  ابیرقت  هک  یـسبط -  ياضرمالغ  خیـش  جاح  موحرم  ظِعّتُم -  ظعاو  دباع و  دهاز  زا  “
: مدینش مدیسر ، ناشتاقالم  ضیف  هب  مه  هدنب  دنتشاد و  فقوت  ناخاباب  اقآ  هسردم  رد  یهام 

دیاب نآ  رحـس  رد  هک  رِخآ  بش  ناریا ، يارب  تعجارم  ماـگنه  میدـش ، فرـشم  تاـیلاع  تاـبتع  هب  هلفاـق  اـب  ناتـسود  زا  رفن  دـنچ  اـب 
زا تسا  فیح  (1) و  اثاَرب دجسم  زج  مدرک  ترایز  ار  هکّربتم  عضاوم  هفَّرشُم و  دِهاشَم  رفـس ، نیا  رد  هک  مدش  رکذتم  مینک ، تکرح 

.میشاب مورحم  سدقم  ناکم  نآ  ضیف  كرد 

.میورب اثاَرب  دجسم  هب  دییایب  متفگ : اقفر  هب 

! تسین لاجم  دنتفگ :

هتسب و لخاد  زا  ار  رد  دش  مولعم  تسا و  هتسب  رد  مدید  مدیـسر ، دجـسم  هب  ات  مدمآ  نوریب  نیمظاک  زا  اهنت  مدوخ  دندماین ، هصالخ 
؛ تسین مه  یسک  دنا و  هتفر 

دندادیم ماجنا  ار  دوخ  مسارم  هنادازآ  دندمآ و  یم  درگ  اجنآ  هّیقت  نامز  رد  دوب و  نایعیشب  ّقلعتم  هک  دادغب ، رد  يدجسم  - 1
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ره هرخالاب  مورب  الاب  راوید  زا  مناوت  یم  مدید  متـسیرگن  دجـسم  راوید  هب  مدـمآ ، يدـیما  هب  هار  همه  نیا  منک ؟ هچ  هک  مدـش  ناریح 
هتسب لخاد  زا  ار  دجسم  رد  هکنیا  لایخ  هب  مدش  اعد  زامن و  لوغـشم  تغارف  اب  مدش و  دجـسم  لخاد  هتفر و  الاب  راوید  زا  دوب  يروط 

هدز رد  رب  یمکحم  لفق  مدید  منک ، زاب  ار  رد  مدمآ  تغارف  زا  سپ  دوبن ، یـسک  مه  دجـسم  لخاد  رد  تسناسآ ، شندرک  زاب  دنا و 
نآ زا  دش  یمن  چیه  هک  دوب  يروط  مه  دجسم  لخاد  راوید  منک ؟ هچ  مدش  ناریح  .دنا  هتفر  رگید  زیچ  ای  نابدرن  هلیـسو ي  هب  دنا و 

.تفر الاب 

اب دوش ، زاب  میور  هب  تشهب  ِرَد  ترضح  نآ  تکرب  هب  هک  مراودیما  منز و  یم  مالسلا )  هیلع   ) نیـسح زا  مد  تسیرمع  متفگ : دوخ  اب 
نیقی اب  سپ  تسا ، لهس  مالسلا )  هیلع   ) هللادبع یبا  ترـضح  تکرب  هب  مه  رد  نیا  ندش  زاب  تسا و  رتمهم  ًانیقی  تشهب  برد  هکنیا 

: متفگ متشاذگ و  لفق  هب  تسد  مامت 

!« نیسح ای  »

”. مدیسر مه  هلفاق  هب  مدروآ و  اج  هب  ار  ادخ  رکش  مدمآ و  نوریب  دجسم  زا  مدرک و  زاب  ار  رد  دیدرگ ، زاب  ًاروف  مدیشک ، ار  نآ  و 

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  يرادازع  رد  تکرش  هب  اهودنه  نتسُج  كّربت 

: دسیون یم  مالسلا ” )  هیلع   ) ینیسح يرادازع  رثا   “ ناونع اب  تیاکح 45 ، رد  زین 

 - دوب هدرک  هدـهاشم  دوخ  هک  ناتـسودنه -  رد  ترواجم  مایا  زا  یبیاجع  زاسنادـند )  ) باُجم لیعامـسا  رتکد  موحرم  لیلج ، دیـس  “
: تفگ یم  هلمج  نآ  زا  درک ، یم  لقن 
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نآ اب  ناشلام  تکرب  يارب  دندنمقالع و  دقتعم و  مالسلا )  هیلع   ) ءادهشلادیس ترـضح  هب  تسرپ ) تب   ) ودنه ناناگرزاب  زا  يا  هدع  “
زور اهنآ  زا  یـضعب  .دـننک  یم  فرـص  ترـضح  نآ  هار  رد  ار  دوخ  دوس  زا  يرادـقم  لاـس ، رد  ینعی  دـننک ؛ یم  تکرـش  ترـضح 

یضعب دنهد و  یم  نارادازع  هب  هداتسیا و  ازع  لاح  هب  دوخ  هدرک و  تسرد  ینتـسب  هدولاپ و  تبرـش و  نایعیـش ، هلیـسو ي  هب  اروشاع 
.دنیامن فرص  يرادازع  زکارم  رد  ات  دنهد  یم  نایعیش  هب  تسا  ترضح  نآ  هب  عجار  هک  ار  یغلبم  نآ 

یبهذـم موسرم  هب  انب  دُرم ، نوچ  دز ؛ یم  هنیـس  هب  اهنآ  اب  درک و  یم  تکرح  اهنز  هنیـس  هارمه  هک  دوب  نینچ  تداع  ار  نانآ  زا  یکی 
ود نآ  شتآ  هک  شا  هنیـس  زا  يا  هعطق  تسار و  تسد  زج  دـش  رتسکاخ  شندـب  مامت  ات  دـندینازوس  شتآ  اـب  ار  شندـب  ناـشدوخ ،

: دنتفگ نایعیش و  ناتسربق  دزن  دندروآ  ار  هعطق  ود  نآ  شناگتسب  .دوب  هدینازوسن  ار  وضع 

! ”. تسامش نیسح  هب  قلعتم  وضع  ود  نیا 

 ( مالـسلا هیلع   ) نیـسح ماما  ترـضح  هلیـسو ي  هب  تسین –  ایند  شتآ  اب  هسیاقم  لباق  تبـسن و  فَرَط  هک  منهج -  شتآ  هک  ییاـج 
.درادن بجعت  ياج  راوگرزب  نآ  یهلیسو  هب  يویند  فیعض  شتآ  ندینازوسن  سپ  ددرگ ، یم  مالس » دَرب و   » شوماخ و یخرب  يارب 

”. تسا مَّلسم  روهشم و  بلطم ، نیا  دنزوس و  یمن  دنور و  یم  شتآ  رد  اروشاع  ياهبش  هلاس  ره  ناودنه ) ” ) دونه  “ زا یتعامج  و 

( مالسلا مهیلع   ) تیب لها  ددع  یکرابم  هقدص و  تکرب  هب  ابو  زا  تاجن 

(1)  (: مالسلا مهیلع   ) تیبلها ددع  یکرابم  هقدص و  تکرب  هب  ابو  زا  تاجن 

(2): دسیون یم  تفگش ” ياهناتساد   “ باتک رد  هر )  ) بیغتسد دیهش  موحرم  زاب ،

ددع 14 ینعی  - 1
(21 تیاکح ” ) تفگش ياهناتساد  - 2
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: تفگ يرهشوب  راّجُّتلا  ِکلَم  نیسحمالغ  جاح  “ … 

يا هدع  رفس  نآ  رد  دندوب و  فَّرشم  مه  يدابآدیب  داوج  دمحم  خیش  جاح  موحرم  ینابر  ملاع  مدش ، فَّرشُم  جح  هب  هک  يرفـس  رد 
موحرم .دـندوب  ناساره  یگمه  درک و  یم  دـیدهت  ار  همه  زین  ابو  ضرم  دـندرب و  جاّجُح  زا  يداـیز  لاوما  ناـنزهار )  ) قیرّطلا عاُّـطق 

: دومرف يدابآدیب  یجاح 

نم دهدب و  هقدص  شیئاناوت -  رادـقم  هب  سک  ره  ناموت -  ای 1400  ناموت  غلبم 140  دنامب  ظوفحم  ابو  رطخ  زا  دـهاوخب  سک  ره 
(1) .ار وا  یتمالس  منکیم  تنامض 

: تفگ ِکلَم  جاح  موحرم 

دندادن يرایسب  دوب  دایز  نامز  نآ  رد  غلبم  نیا  نوچ  دنتخادرپ و  جاّجُح  زا  يا  هدع  نینچمه  مداد و  ار  ناموت  غلبم 140  مدوخ  يارب 
.دومرف میسقت  دندوب ، ناشیرپ  هدرب و  ار  ناشلاوما  دزد  هک  یجاّجُح  نیب  ار  هدش  هتخادرپ  هوجو  موحرم  نآ  و 

هک یناـسک  تشگرب و  دوخ  نطو  هب  تمالـس  هب  ظوفحم و  ضرم  نآ  زا  دوـب ، هتخادرپ  ار  روـبزم  غـلبم  سک  ره  رفـس ، نآ  رد  سپ 
.دندش كاله  راتفرگ و  همه  دندادن ،

تسا و تابَّرُجم  تاّیمَّلَسُم و  زا  یتفآ ، ره  زا  لام  يرادهگن  (2) و  گرم رطخ  زا  يریگولج  ضرم و  زا  ندب  ظفح  رد  هقدص  ریثأت  = 
هَِملَک  “ باتک رد  ار  راـبخا  نیا  زا  يرایـسب  يرون  ثّدـحم  موحرم  هدیـسر و  هراـب  نیا  رد  مالـسلا )  مهیلع   ) تیبلها زا  هرتاوتم  راـبخا 

.تسا هدومرف  لقن  هَبِّیَط ”

بادآ و تیاعر  رگا  دـنک و  یهلا  همیب ي  هقدـص ، هلیـسو ي  هب  ار  دوخ  ییاراد  ناگتـسب و  ناج و  ندـب و  دـناوت  یم  ناسنا  هصالخ 
، دیامنب هدش  رکذ  روبزم  باتک  رد  هک  یلیصفت  هب  ار  هقدص  طیارش 

دندوب دقتعم  تخس  ددع 12 و 14  یکرابم  هب  موحرم  نآ  - 1
یمتح لجا  رگم  - 2
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.دومرف دهاوخن  هدعو  فلُخ  تسا و  ناگدننکیرای  نیرتاناوت  نیرتاناد و  ناگدننکظفح و  نیرتهب  یلاعت  يادخ  دنادب  نیقی 

: ددرگ یم  لقن  روبزم  باتک  زا  تیاور  کی  زیزع  هدنناوخ  تریصب  یتدایز  يارب  اجنیا  رد  = 

(1): هک هدرک  لقن  مالسلا )  هیلع   ) يرکسع نسح  ماما  ریسفت  زا  هبیط  هملک  رد  هر )  ) يرون ثّدحم 

هارمه ار  دوخ  لاوما  هک  یلاح  رد  دندوب ، شتمدخ  رد  یتعامج  دندرب و  یم  فیرشت  یهار  هب  مالسلا )  هیلع   ) قداص ماما  ترـضح  “
.دندش نازرل  سرت  زا  ناشیا  .دنرب  یم  ار  مدرم  لاوما  دننانزهار ؛ نادزد و  هار  نآ  رد  هک  دنداد  ربخ  ناشیا  هب  .دندوب  هدروآ 

؟ تسا هدش  هچ  ار  امش  دومرف : ترضح 

نوچ دننک و  ار  امـش  تمرح  تیاعر  دیاش  دیریگ ؟ یم  ام  زا  ار  اهنآ  امـش  ایآ  .دنریگب  ام  زا  میـسرت  یم  تسام ؛ اب  ناملاوما  دـنتفگ :
.دنیامن رظنفرص  تسامش ، زا  لاوما  نیا  دننادب 

! دوش فلت  ناتلاوما  مامت  راک  نیا  هب  دننکن و  هدارا  ار  یسک  نم  زج  ناشیا  دیاش  دیناد ؟ یم  هچ  امش  دومرف :

؟ مینک نفد  نیمز  رد  ار  اهنآ  ایآ  دندرک : ضرع 

ندرک ناهنپ  لحم  امـش  هکنیا  ای  دـیابُرب و  دـبایب و  ار  اهنآ  دوش و  دراو  نآ  رب  یـسک  دـیاش  تساهنآ ، فلت  ببـس  رتشیب  نیا  دومرف :
.دینکن ادیپ  ار  لاوما 

( هقدص طورش  بادآ و  زا  مهد  طرش  نمض  هحفص 193 -   ) هبیط هملک  - 1
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؟ مینک هچ  سپ  دندرک : ضرع 

ایند و زا  رتگرزب  ار  کی  ره  دـنک و  دایز  ار  نآ  دـنادرگرب و  نآ  زا  ار  تافآ  دـنک و  شظفح  هک  دیراپـسب  یـسک  هب  ار  اـهنآ  دومرف :
.نآ هب  ناتجایتحا  تیاهن  لاح  رد  امش  هب  ار  اهنآ  دنک  ّدر  سپ  دنادرگ ، تسوا  رد  هچنآ 

؟ تسیک صخش  نآ  دندرک : ضرع 

! َملاع راگدرورپ  دومرف :

؟ میراپسب وا  هب  ار  دوخ  لاوما  هنوگچ  دندرک : ضرع 

.نیکاسم ءافعض و  رب  دیهد  هقدص  ار  اهنآ  دومرف :

.تسین هراچیب  ریقف و  اجنیا  دنتفگ :

.دیامرف ظفح  دیسرت  یم  هچنآ  زا  ار  یقاب  دنوادخ  ات  دیهد ، هقدص  ار  نآ  ثلث  دینک  ّتین  دومرف :

.میدرک مزع  دنتفگ :

.دیورب ادخ  ناما  رد  سپ  دومرف :

.دندیسرت همه  دندش ، ادیپ  نادزد  نوچ  .دنتفر  سپ 

؟ دیتسه ادخ  ناما  رد  امش  هکنآ  لاح  دیسرت و  یم  هنوگچ  دومرف : ترضح 
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هلآ هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  باوخ  رد  شود  دنتفگ : دندیـسوب و  ار  ترـضح  نآ  تسد  دندش و  هدایپ  دندمآ ، شیپ  اهدزد 
امـش و ات  مییآ  یم  امـش  هارمه  میتسه و  ترـضحم  رد  ام  سپ  .میهد  هضرع  امـش  بانج  هب  ار  دوخ  هک  دومرف  رما  ام  هب  میدـید و  ار 

.مینک ظفح  رگید  نادزد  نانمشد و  ّرش  زا  ار  تعامج  نیا 

.دنک یم  عفد  زین  ار  اهنآ  هدرک  عفد  ام  زا  ار  امش  هک  یسک  اریز  تسین ؛ یتجاح  امش  هب  ار  ام  دومرف : ترضح 

مهرد ره  درک و  تکرب  ناشیا  تراجت  سپ  دـنداد ؛ هقدـص  ار  دوخ  لاوما  ثلث  دندیـسر ، دـصقم  هب  نوچ  دـنتفر و  تمالـس  هب  سپ 
.درک دوس  مهرد  هد  ناشیا 

.دوب گرزب  مالسلا )  هیلع   ) قداص ترضح  تکرب  ردقچ  دنتفگ : هاگنآ 

”. دنوادخ اب  هلماعم  هب  دینک  تموادم  سپ  دیتخانش ؛ وا  اب  هلماعم  رد  ار  ادخ  تکرب  دومرف : ترضح 

نآ ینوزف  تکرب و  ببـس  هکلب  ددرگ ، یمن  لام  ندـش  مک  ببـس  هقدـص  اهنت  هن  هک : تسا  نیا  ادـخ  هار  رد  هقدـص  بیاجع  زا  و  = 
”. دوش هعجارم  روبزم  باتک  هب  .تسا  رایسب  عوضوم  نیا  دهاوش  دوشیم و  هدنهد  هقدص  بیصن  ربارب  نیدنچ  هدیدرگ و 

ییاراد لام و  تکرب  بجوم  تاکز ،

: دسیون یم  نداد ) تاکز  رثا  تیاکح 62 –  ” ) تفگش ياهناتساد   “ رد هر )  ) بیغتسد دیهش  مه  زاب 
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: دنا هدرک  لقن  یناجنسرا  یهاش  نسح  ناخدارم  جاح  بانج  “

لّوا يولهپ  هرود ي  ریزو  تسخن  هنطلّـسلا ، ماوق  ای :  ) کلُملا ماوق  هب  دوب ، هدش  التبم  خـلم  تفآ  هب  سراف  یحاون  رتشیب  هک  یلاس  رد 
.تسا هتفر  نیب  زا  خلم  هطساو ي  هب  مامت  اسف  یحاون  رد  امش  ياه  هعرزم  هک  دنداد  ربخ  مّود ) و 

هب نوچ  میدرک و  تکرح  زاریـش  زا  رگید  رفن  دـنچ  کـلُملا و  ناـَنب  موحرم  ناـشیا و  قاـفتا  هب  سپ  منیبـب ، مدوخ  دـیاب  تفگ : ماوق 
اشامت میتفریم و  هک  روطنیمه  میدیدن ! ملاس  هشوخ  کی  هک  يروط  هدیدرگ ، خلم  كاروخ  ًامامت  میدید  میدیسر ، ماوق  ياه  هعرزم 
تسد مه  شا  هشوخ  کی  یتح  هدنام و  ملاس  نآ  لوصحم  میدید  دوب ؛ هعرزم  طسو  ًابیرقت  هک  میدیسر  ینیمز  هعطق  هب  میدرک ، یم 

هدیشاپ و رذب  یسک  هچ  اجنیا  دیـسرپ : ماوق  .دوب  هتفر  نیب  زا  یّلک  هب  نآ  فرط  راهچ  ياهنیمز  لوصحم  هک  یلاح  رد  تسا ؛ هدروخن 
؟ تسیک هب  قلعتم 

.دنکیم يزود  هراپ  اسف ، رازاب  رد  هک  یصخش  نالف  دنتفگ :

! منیبب ار  وا  مهاوخ  یم  تفگ :

؟ يا هتشاک  وت  تسوت و  زا  شرذب  هعرزم ، نالف  ایآ  دیسرپ : وا  زا  ماوق 

! یلب تفگ :

؟ ار وت  لام  زج  هدروخ  ار  اهتعارز  یهمه  خلم  هک  هدش  هچ  دیسرپ : ماوق 

منک و یم  جراخ  نمرخ  رـس  ار  نآ  تاکز  هشیمه  نم  هکنآ  رگید  دروخب ؛ ارم  لام  خلم  ات  ما  هدروخن  ار  یـسک  لام  نم  ًالّوا  تفگ :
.مرب یم  ما  هناخ  هب  ار  یقبام  مناسر و  یم  نیّقِحتسُم  هب 
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! ”. دش تفگش  رد  تخس  شلاح  زا  تفگ و  نیرفآ  ار  وا  کلُملا  ماوَق 

نآ نتفای  ماود  لالح و  قزر  تکرب  رد  یتایاکح 

: دسیون یم  لالح )” يزور  هب  ندیسر  يریسا و  زا  تاجن   – “ 72 تیاکح  ) باتک نامه  رد  زاب  و 

رد ًاریخا  زاریـش و  رد  اهلاس  هک  يزاریـش ، راّجُّتلا  ُءایـض  نسح  ازریم  جاـح  موحرم  زا  مدینـش  تفگ : يزاریـش  دومحم  ازریم  موحرم  “
: هک تشاد ، یشورف ” هدمع   “ هناخوراد نارهت 

نآ رب  ار  دوخ  مزاول  بابـسا و  مدومن و  هیارک  یغالا  مدرک و  تکرح  هلفاق  هارمه  هاشنامرک  قیرط  زا  البرک  تراـیز  دـصق  هب  یلاـس 
نم اب  میاهراک  رد  دـمآ و  مکیدزن  دـید ، اهنت  ارم  نوچ  .دوب  هلفاق  هارمه  هداـیپ  رفن  کـی  نیوزق  کـیدزن  اـت  .مدـش  راوس  هتـشاذگ و 
ياج هدیـسر و  لزنم  هب  رتدوز  دنک و  يراکمه  نم  اب  نیمظاک  ات  تشاذگ  رارق  نم  اب  میدومن و  فرـص  اذـغ  مه  اب  درک و  یهارمه 

، مدیسرپ ار  شتالاح  مسا و  میدیسر ؛ نیمظاک  هب  ات  دوب  لاح  نیمه  هب  .موش  کیرش  كاروخ  رد  مسرب و  نم  ات  دنک  هدامآ  یبسانم 
: تفگ

یم هلفاق  اب  مالـسلا )  هیلع   ) اضر ترـضح  ترایز  دصق  هب  لبق  لاس  تفه  متـسه ، ناهفـصا  هشُمق ي  یلاها  زا  دـمحم  ییالبرک  ممان 
او راک  هب  ارم  اهزور  دنداد ؛ رارق  دوخ  مالغ  دندرب و  دوخ  هارمه  زین  ارم  دندرک و  تراغ  ار  هلفاق  اه  نمکرت  دابآرَتِسا ؛ دودح  ات  متفر 

تاجن ار  دوخ  منک و  رارف  ناشتـسد  زا  تسه  روط  ره  متفرگ  میمـصت  يزور  ات  مدوب ، راشف  رد  تحاران و  تخـس  نم  دنتـشاد و  یم 
.مهد
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هناهب هب  سپ  موش ؛ فَّرـشُم  البرک  هب  هار  نامه  زا  مورب ، دوخ  نطو  هب  هک  داد  متاجن  دومرف و  يرای  ارم  دـنوادخ  رگا  هک  مدرک  رذـن 
مدرک نیقی  هک  مدیـسر  یلحم  هب  ات  مدرک  تعرـس  سپ  دندیدن ؛ ارم  دندوب  باوخ  دوب و  بش  نوچ  مدش و  رود  اهنآ  زا  يردـق  يا ،

.ما هدمآ  البرک  دصق  هب  اجنامه  زا  هدروآ و  اج  هب  ار  يادخ  رکش  مناما ، رد  اهنآ  ّرش  زا 

مدرک رارصا  هچره  میوش ؛ یم  فَّرـشُم  البرک  مه  اب  دعب  میورب و  مه  اب  ایب  متفگ : مدوب ، ارماس  مزاع  نم  تفگ : راّجتلاءایـض  موحرم 
.منک افو  مرذن  هب  دیاب  رتدوز  هچره  تفگ : تفریذپن و 

! رادرب یهاوخ  یم  هچ  ره  متفگ  متفرگ و  شولج  لوپ  يرادقم 

.مدیدن ار  وا  رگید  تفر و  تشادرب و  یناریا  لایر  هس  مدرک  رارصا  دایز  نوچ  تشادنرب و  چیه 

کی رود  هک  مدید  ار  یعمج  مدرک ، روبع  رس  يالاب  تمس  زا  سدقم  نحص  رد  يزور  مدش ، فَّرشُم  فرـشا  فجن  هب  هک  یماگنه 
ندرگ يا  هچراپ  اب  تسنم و  رفـسمه  يا ، هشمق  دمحم  ییالبرک  نامه  مدید  متفر ، کیدزن  هدز  بقع  ار  تیعمج  نوچ  .دنعمج  رفن 

هب یهاوخ  یم  هچ  ره  تفگ : یم  وا  هب  ینارهت  رفن  کی  دنک و  یم  هیرگ  هتسب و  رهطم  قاوُر  کَّبـشُم ) هرجنپ ي   ) كاّبُـش هب  ار  دوخ 
! مهد یم  وت 

.درکن لوبق  دهدب ؛ وا  هب  دش  رضاح  ناموت  دص  ًادقن  و 

مزـال هچ  ره  میورب و  لزنم  هب  نم  هارمه  زیخرب  یهاوـخ ؟ یم  هچ  مالـسلا )  هیلع   ) ریما ترـضح  زا  قـیفر ! مـتفگ : مدـش و  شکیدزن 
: تفگ درکن و  لوبق  مهد ! یم  وت  هب  یشاب  هتشاد 

! مور یمن  نوریب  اجنیا  زا  مریگن  ات  تسین و  اناوت  نآ  رب  يرگید  وا  زج  هک  مراد  یتجاح  راوگرزب  نیا  هب 
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يدید تفگ : ناداش ، نادنخ و  مدید ، سدقم  نحـص  رد  ار  وا  رگید  زور  .متفر  هدرک ، اهر  ار  وا  مدیدن  هدیاف  دوخ  رارـصا  رد  نوچ 
يروط مدـید  ار  نآ  شقن  سپ  .متفرگ  ترـضح  زا  تفگ : دروآ و  نوریب  يا  هلاوح  دوـمن و  لـغب  رد  تسد  سپ  متفرگ ! ار  متجاـح 

.دوش یم  هدناوخ  فرط  ره  زا  تسا و  يواسم  نآ  يالاب  نییاپ و  ور ، تشپ و  هک  تسا 

؟ تسیک هدهع  رب  تسیچ و  هلاوح ي  هک : مدیسرپ  وا  زا 

.تفر تفرگ و  نارهت  رد  ارم  سردآ  .مهد  یم  ربخ  وت  هب  نآ ، لوصو  زا  سپ  تفگ :

: متفگ مدرک و  هلگ  وا  ییاسانش  زا  سپ  دش ؛ ما  هزاغم  دراو  نارهت  رد  يزور  لاس ، دنچ  زا  سپ 

.یهد ربخ  دندومرف ، تیانع  وت  هب  مالسلا )  هیلع   ) نینمؤملاریما ترضح  هک  يا  هلاوح  نآ  هب  ارم  يدادن  لوق  رگم 

، ترـضح نآ  زا  نم  تجاح  هک  مهد  ربخ  ار  وت  ما  هدـمآ  لاحلا  يدوب و  هتفر  زاریـش  هب  وت  مدـمآ و  نارهت  هب  هبترم  دـنچ  نم  تفگ :
ار ینیعم  نیمز  هعطق  هک  دومرف  مرتحم  تاداس  زا  یکی  هب  يا  هلاوح  ترـضح  نآ  مشاب و  تحار  مرمع  رخآ  ات  هک  دوب  یلـالح  قزر 

.دهد نم  هب  نآ ، تعارز  رذب  اب 

”. متسه تحار  درذگ و  یم  نم  تشیعم  یشوخ ، لامک  رد  نیمز  نآ  تعارز  زا  نونک  ات  لاس  نآ  زا  درک ؛ تعاطا  مه  دیس  نآ 

تکرب رپ  یلو  كدنا ، لوپ  بیجع و  تشذگرس 

( مالسلا مهیلع  ترتع  نآرق و  ياهیگژیو   ) نیلقثلا www.Ghaemiyeh.comصیاصخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 513زکرم  هحفص 478 

http://www.ghaemiyeh.com


154 ص :

: دسیون یم  بیجع ” یتشذگرس   “ ناونع اب  ، 105 تیاکح باتک ، نامه  رد  هر )  ) بیغتسد دیهش  زین 

: دنسیون یم  مق  نکاس  ظعاو ، یعقرب  نسح  دیس  ياقآ  بانج 

هب ًارثکا  دراد و  لاغتـشا  درگ  هرود  ناونع  هب  یـشورف  میلگ  یـشورف و  شرف  لغـش  هب  ریگناهج ” دـمحم  يدهـشم   “ مان هب  یـصخش  “
وا ًالماک  اما  مینیشنب ؛ يا  هسلج  رد  میوش و  رفـسمه  مه  اب  هک  دوب  هداتفین  قافتا  یلو  مسانـش ، یم  ار  وا  تساهلاس  دور و  یم  ناشاک 

لزنم هب  مه  لبق  زور  دنچ  تسا و  هیامرسمک  یلیخ  هکنیا  اب  .تسا  فورعم  لمع  تَّحص  هب  تسا و  ییوگتـسار  درم  مسانـش ، یم  ار 
یلو داد ؛ دـنهاوخ  وا  هـب  راّـجت  رثـکا  دـهاوخب  رگا  سنج  ناـموت  رازهدـص  زا  شیب  یلو  تـسا ، طـسوتم  یلیخ  شیگدـنز  مـتفر ، وا 

.درب یم  سنج  یلام  تردق  یهزادنا  هب  شدوخ 

راهطا همئا  تازجعم  رد  ثحب  بلاطم و  نمض  رد  متسشن ؛ ناشیا  يولهپ  متفر  یم  ناشاک  هب  هک  يرفـس  رد  لبق  يدنچ  لاح ، ره  رد 
: تفگ مالسلا )  مهیلع  )

! ” دریگب تجاح  ناسنا  ات  دنکشب  لد  دیاب  یعقرب ! ياقآ  “

هک منک  یم  نایب  ار  دوخ  یگدـنز  حرـش  مامت  لّصفم ، يرگید ، تقو  : “ تفگ درک و  نایب  لاـمجا  روط  هب  ار  دوخ  لاـح  حرـش  سپ 
هرود یـشورف و  شرف  زا  رتشیب  ای  ناموت  دـص  يزور  دـیاش  دوب و  بوخ  یلیخ  نم  عضو  لاـمجا ، روط  هب  یلو  دـش ؛ دـهاوخ  یباـتک 

نم لابقا  هراتـس ي  هکنیا  ات  مدش ؛ یم  هانگ  هب  هدولآ  یهاگ  دنک ؛ یم  هانگ  دش ، دـنمتورث  یتقو  ناسنا  یلو  متـشاد ، هدافتـسا  يدرگ 
کی یتح  لباقم ، رد  مدش و  راکهدب  ناموت  رازه  دص  زا  زواجتم  يدایز  رادـقم  مداد و  تسد  زا  ار  ما  هیامرـس  درک ، لوفا  هب  عورش 

.متشادن ناموت 
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هچوک رد  طایتحا  اب  یلیخ  مدمآ و  یم  نوریب  لَّدبُم  سابل  اب  مدـش  یم  هتـسخ  هک  یهاگ  اهبـش  مدـمآ ؛ یمن  نوریب  لزنم  زا  هام  دـنچ 
؛ دوب هتشادهگن  یکیرات  رد  هدروآ و  ار  ینابساپ  تشاد ، ربخ  لزنم  زا  نم  ندمآ  نوریب  زا  هک  اهراکبلط  زا  یکی  بش  کی  .متفر  یم 

: متفگ ینابرهش  رد  .دندرک  ریگتسد  ارم  مورب  مدمآ  هک  یتقو 

، داد ینّکمت  لَجوَّزَع  يادخ  رگا  هک  مهد  یم  لوق  یلو  مرادن ! یهاش  هد  نم  دوشیمن ، لوصو  امش  لوپ  هبـش  کی  دیربب ! نادنز  ارم  “
”. منک ادا  ار  دوخ  نید 

اب نانچ  رد ، تشپ  دوب  هتفر  هلاس  ود  کچوک  هچب  اب  مرـسمه  لزنم ، برد  دوب  هدـمآ  اهراکبلط  زا  رگید  یکی  .دـندرک  اهر  ارم  سپ 
اب تسضیرم ؛ مه  نآلا  یتح  دش و  ضیرم  مرسمه  درم و  تعاس  دنچ  زا  سپ  هچب  هدیسر ، هچب  رـسمه و  مکـش  هب  هک  دز  رد  هب  دگل 

! درذگ یم  ارجام  نیا  زا  لاس  تسیب  زا  زواجتم  هکنیا 

مدیرخ و یم  ینان  میتخورف و  یم  ار  یکبلعن  ناکتسا و  نان ، هیهت  يارب  یهاگ  یتح  تخورف ؛ درب ، مرـسمه  میتشاد ، لزنم  رد  هچ  ره 
! میدروخ یم 

ًانمـض مشاب و  ظوفحم  اهراکبلط  ّرـش  زا  منک و  هیهت  يراک  دـیاش  مورب ؛ تاـبَتَع  هب  موش و  جراـخ  ناریا  زا  متفرگ  میمـصت  هکنیا  اـت 
یهیثاثا هک  کچوک  نیجروخ  کی  طقف  مدـش ، جراـخ  زرم  زا  رهـشمرخ  هار  زا  .منک  ادـیپ  مالـسلا )  مهیلع   ) راـهطا همئا  هب  یلـسوت 

نایم رد  مدوبن ؛ دلب  ار  هار  مدوب و  اهنت  مدیسر ، قارع  كاخ  هب  یتقو  دوب ؛ مهارمه  متـشادن ، یکاروخ  یتح  دوب و  نآ  رد  يرـصتخم 
دوب یسک  هن  دوش ! یم  یهتنم  اجک  هب  هار  نیا  مور و  یم  اجک  متسناد  یمن  مداتفا ، هار  هب  هتسنادن  ناتسلخن 
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يور تخرد  زا  هک  ییاـهامرخ  یتح  مدـش ؛ تقاـط  یب  هار ، یگتـسخ  یگنـسرگ و  زا  .مروخب  متـشاد ، اذـغ  هن  مسرپب و  وا  زا  ار  هار 
.تسا مارح  مدرک ، یم  لایخ  نوچ  مدروخیمن ؛ دوب  هتخیر  نیمز 

دنلب تفرگ ؛ ما  هیرگ  رایتخا  یب  متـشاذگ ؛ نیمز  يور  ار  دوخ  نیجروخ  .متـسشن  اهنت  کیرات ، ناتـسلخن  ناـیم  دـش ؛ بش  هصـالخ ،
نابز اب   (1) .دوب ناشرـس  يور  لاقِع  نودب  هیفچ  کی  دندیـسر ؛ دندوب ، ینارون  یلیخ  هک  ییاقآ  مدید  ناهگان  .مدرک  یم  هیرگ  دنلب 

: دندومرف یسراف 

! ”. مناسر یم  ار  وت  نآلا  روخن ، هصغ  یتحاران ؟ ارچ  “

! ” متسین دلب  ار  هار  : “ متفگ

! ”. ایب نم  هارمه  رادرب  ار  دوخ  نیجروخ  منک ، یم  ییامنهار  ار  وت  نم  : “ دومرف

.تسا ور  لیبموتا  هسوش و  هداج  مدید  دوبن -  مدق  هد  دیاش  متفر -  یمدق  دنچ 

”. درب یم  ار  وت  دیآ و  یم  نیشام  کی  نالا  تسیاب ؛ اجنیمه  : “ دندومرف

ییاج کی  هب  درک ؛ راوس  ارم  هدرک و  فقوت  شدوخ  دیـسر ، نم  هب  نیـشام  یتقو  دـنتفر ؛ اقآ  نآ  دـش  ادـیپ  رود  زا  نیـشام  غارچ  اـت 
یمن دنداد و  یم  لیوحت  ارم  تسپ  هب  تسپ  البرک  ات  دومنن ! هبلاطم  نم  زا  مه  هیارک  درک و  رگید  نیـشام  راوس  ارم  هدننار  میدیـسر ؛

! هدب هیارک  دنتفگ :

ارم راک  ما  هدمآ  اقآ  متفگ : مالسلا )  هیلع   ) ءادهّشلادّیَس رهطم  مرح  رد  مدمآ  دوب ، دب  معـضو  مدرکن ، ادیپ  يراک  مه  البرک  رد  یلو 
مدمآ نوریب  رهطم  مرح  زا  مدرک ؛ هیرگ  یلیخ  دینک ! تسرد 

دندنبیم هیفچ  رود  ًالومعم  هک  تسیدنب  لاقِع ، دنزادنا و  یم  رس  يور  اهبرع  هک  تسا  یلامتسد  هیفوک ، ای  هیفچ  - 1
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نم هب  رانید  هد  دـنداد و  باوج  .مدرک  مالـس  .مدـید  مدوب ، هدـید  ناتـسلخن  نایم  رد  هک  ار  ییاقآ  نامه  هراـبود  دوب .) نیعبرا  زور  )
! ” ریگب ار  رانید  هد  نیا  : “ دندومرف دندرک ، تمحرم 

! تسا مک  اقآ  متفگ :

! ” مهد یم  امش  هب  زاب  دوب  مک  رگا  تسین ! مک  : “ دومرف

؟ تساجک امش  سردآ  اقآ  متفگ :

”. میتسه اهاج  نیمه  ام  : “ دومرف

! مدرک یم  هدافتـسا  ربارب  دـنچ  مدـیرخ  یم  هچ  ره  هک  بیجع  داد ! یم  يرطِع  يوب  دوب ، یبـیجع  لوـپ  تفگ : یم  دـمحم  يدهـشم 
هرابود مدرک و  یم  میسقت  اهراکبلط  نیب  ناریا  مدمآ  یم  مدروآ ، یم  تسد  هب  ناموت  رازه  دنچ  تقو  ره  مدرب و  دوس  يدایز  رادقم 

! دوب رانید  هد  نامه  زا  اهدمآرد  نیا  مامت  متشگ و  یمرب 

 ( مالسلا هیلع   ) یبتجم نسح  ماما  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  تداهش  زور  رفص -  متـشه  تسیب و  زور  رد  رگید ، لاس  کی 
! ” دینک کمک  نم  هب  مه  رگید  رادقم  کی  اقآ  : “ متفگ مدید ؛ مالسلا )  هیلع   ) نینمؤملاریما رهطم  مرح  رد  ار  اقآ  نامه  - 

.مدیدن ار  اقآ  نآ  رگید  یلو  دندرک ؛ تمحرم  مه  رگید  رانید  جنپ 

: تفگ .يرآ  متفگ  نم ؟ یهرجح  برد  ییآ  یم  تفگ : متفر ؛ ولج  دز ، ادص  ارم  رازاب  هبسک  زا  یکی  متفر ؛ یم  فجن  رد  زور  کی 
؟ دنتسیک تفگ : .رفن  ود  متفگ  يراد ؟ نماض 

 (! مالسلا هیلع   ) نینمؤملاریما يرگید  لَجوَّزَع و  يادخ  یکی  متفگ :
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دوـس رد  متـشگ و  یمرب  مدـیرخ و  یم  سنج  دادـغب  متفر  یم  تشاذـگ و  یم  نم  راـیتخا  رد  راـنید  رازه  یهاـگ  درک و  لوـبق  سپ 
.مدرگرب مق  هب  مدش  راچان  دندوب ، مق  رد  ما  هداوناخ  نوچ  یلو  .مداد  ار  دوخ  ياهضرق  مامت  مدوب ، کیرش  تراجت 

نآ زا  رتداـیز  مشاـب و  هتـشاد  فاـفَک  ردـق  هب  دوـش و  ءادَا  میاهـضرق  مدرک ، اـعد  طـقف  مالـسلا )  هیلع   ) ءادهـشلادیس رهطم  مرح  رد 
” .مدوب هدید  ار  تورث  دب  راثآ  نوچ  متساوخن ؛

شا هدنب  هب  ناسحا  شاداپ  دنوادخ ، تکرب 

: دسیون یم  ناسحا ” شاداپ   “ ناونع اب  تیاکح 77 ، رد  زین 

: هک دومرف  يزاریش  نیعم  جاح  ياقآ  راوگرزب ، ملاع  “

راکهدب يدایز  رادقم  دور و  یم  فک  زا  شا  هیامرـس  یتقو  تشاد   (1) یشورفوشرو نارهت  رازاب  رد  هک  یچوشرو  نیسح  دیـس  اقآ 
.دوش یم 

ژایلآ نیا  .تسمواقم  یگدز  گنز  ربارب  رد  .دراد  هرقن  دـننام  یئالج  وشور  قرو  .يور  لکین و  سم و  زا  تسا  يژایلآ  وشرو : - ] 1
مان هب  ناریا  رد  دمآ ، ناریا  هب  ناتسهل  روشک  زا  راب  نیلوا  وشرو  نوچ  ًارهاظ  .تسفورعم  یناملآ ” هرقن   “ ای یلکین ” هرقن   “ هب اپورا  رد 

، دوب درجورب  تخاس  هک  یعون  هژیو  هب  دـش ، یم  هتخاس  وشرو  زا  هک  ییاهروامـس  ناریا  رد  .تفرگ  ماـن  وشرو ”  “ ناتـسهل تختیاـپ 
، دـنزاس یم  ناریا  رد  ار  نآ  عون  نیرتهب  هک  يزاس ” وشرو   “ ياه هاگراک  هزورما  .دوب  روهـشم  وشرو ” روامـس   “ هب تشاد و  ترهش 

[. ایدپ یکیو  دنراد –  رارق  رتشوش  درجورب و  ياه  ناتسرهش  رد 
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: دیوگ یم  دوش و  یم  شا  هزاغم  دراو  يرتخد  يزور  [“ دنکیم لقن  یچوشرو ، نیسح  دیس  اقآ  هصقلا ، ]

ریگب ار  غلبم  نیا  یتسه ؛ يراکتسرد  صخش  وت  ما  هدینش  منک و  رهوش  مهاوخ  یم  مراد و  ناموت   120 مرادن ؛ ردپ  ما و  هّیدوهی  نم  “
”. هدب ما  هیزیهج  تهج  هدش ، هتشون  قرو  نیا  رد  هک  ار  یسانجا  نآ ، لداعم  و 

زج تفگ : رتخد  .دـش  ناموت  عومجم 150  تمیق  مدرک و  كرادـت  رگید  ياـه  هزاـغم  زا  ار  هیقب  مداد ؛ متـشاد  هچنآ  مدرک و  لوـبق 
مدراذـگ و يراگ  رد  ار  سانجا  سپ  تفر ، درک و  اـعد  نم  هب  درک و  ـالاب  رـس  رتخد  .مهاوخیمن  مه  نم  متفگ : .مرادـن  مداد ، هچنآ 

.تفر شا  هناخ  هب  مداد و  مدوخ  زا  دهدب  تشادن ، ار  هیارک  نوچ 

.مریگب لوپ  يرادـقم  میوگب و  ار  ملاح  دوب ، نارهت  نادـنمتورث  زا  هک  دـنب ” هقالع  اقآ  یلع  جاح   “ مقیفر هب  هک  متفگ  دوخ  اب  يزور 
نابغاب مدز ؛ ار  وا  غاب  برد  مالـسلا )  هیلع   ) مساق هدازماما  رد  مدـیرخ ؛ هیدـه  ناونع  هب  بیـس  نم  ود  متفر و  ناریمـش  هب  دوز  حـبص 

.تسا یچوشرو  نیسح  دییوگب  یجاح  هب  متفگ : مداد و  ار  بیس  دمآ ،

: هک مدرک  تمالم  ار  دوخ  مدمآ و  دوخ  هب  تفر  تفرگ و  نوچ 

.” !؟ يدرک تکرح  ادخ  ریغ  دیما  هب  يدروآ و  قولخم  هناخ ي  هب  ور  ارچ  “

دوخ راگدرورپ  زا  هبوت و  ًابّترم  مدـش و  لوغـشم  هیرگ  هدجـس و  هب  اـهکاخ  رد  متفر و  ارحـص  هب  مدرک و  رارف  هدـش و  نامیـشپ  ًاروف 
.مدومن یم  شزرمآ  بلط 
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نم لابند  متسناد  یم  نوچ  متشگرب و  دننیبب ، ارم  یجاح  ناگتشامگ  تفر  یمن  لامتحا  هک  یهار  زا  مدرگرب ، رهش  هب  متساوخ  نوچ 
هزاغم هب  منیب ، یمن  ار  یجاح  ناگتشامگ  زا  یسک  رگید  هک  مدش  نئمطم  هک  یتقو  .متفرن  هزاغم  هب  رهظ  کیدزن  ات  داتـسرف ، دهاوخ 

.مدمآ

.يدوبن وت  دندمآ و  اقآ  یلع  یجاح  ناگتشامگ  هبترم  دنچ  نونک  ات  دنتفگ : نادرگاش 

! تسامش رظتنم  یجاح  لاحلا  دیتشگرب !؟ ارچ  دیدمآ  حبص  هک  امش  تفگ : دمآ و  وا  رکون  هلصافالب 

! تسامش رظتنم  مردپ  تفگ : دمآ و  یجاح  رسپ  تفر ؛ تسا ، هدش  هابتشا  متفگ 

حبـص ارچ  تفگ  دـمآ و  ضرم  لاح  اصع و  اب  یجاح  دوخ  مدـید  یتعاس  زا  سپ  تفر ؛ هرخالاب  مرادـن ! يراک  ناشیا  اـب  نم  متفگ :
!؟ تسیچ وت  تجاح  منیبب  وگب  یتشاد ! يراک  ًامتح  یتشگرب !؟

! تسا هدش  هابتشا  متفگ : مدش و  رِکنُم  تخس  نم 

تقافر نم  اب  هک  راّجت  زا  یکی  مدروخ ؛ یم  روگنا  نان و  هناخ  رد  رهظ  ماگنه  دعب  زور  دنچ  تشگرب ؛ ظیغ  رهق و  اب  یجاح  هصالخ 
باعل تشخ   “ نآ هدرک و  لاغـشا  ار  لزنم  رابنا  تسیتّدـم  دروخ و  یم  وت  راک  هب  هک  مراد  یـسنج  تفگ : دـش و  هناـخ  دراو  تشاد ،

! مهاوخ یمن  متفگ : .تسا  وشرو ”

.هیسن ناموت  هدفه  یتشخ  رارق  زا  دوب ، هدیرخ  هک  یغلبم  نامه  هب  تخورف ، نم  هب  هرخألاب  اما 

هناـخراک هـب  هنوـمن  يارب  ار  تـشخ  کـی  ادرف  .دـش  رپ  ما  هزاـغم  راـبنا  دروآ ، دوـب  زواـجتم  رازه  زا  هـک  ار  اـهنآ  ماـمت  رـصع  فرط 
بایان سنج  نیا  تسیتّدم  يا ؟ هدروآ  اجک  زا  دنتفگ  مدرب ؛ يزاسوشرو 
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اج هب  ار  يادـخ  رکـش  مدرک و  ون  ار  هیامرـس  متخادرپ و  ار  دوخ  یهدـب  ماـمت  نم  دـندیرخ و  ناـموت  هاـجنپ  یتـشخ  هرخـالاب  هدـش !
”. مدروآ

: دیوگ یم  ناتساد  نیا  لقن  زا  سپ  هر )  ) بیغتسد دیهش 

هک دنادب  دشاب و  هتـشادن  يدیما  دیاب  ادخ  ریغ  هب  يراتفرگ ، ماگنه  دّـحوم ، صخـش  هک : دـنامهف  یم  امب  نآ ، ریاظن  ناتـساد و  نیا  “
.دومرف دهاوخ  تسرد  ار  شراک  یهجو  نیرتهب  هب  دیبسچ ، وا  هب  دیرب و  وا  ریغ  زا  رگا 

! ظفاح يراذگزاب ، ادخ  هب  رگ  دوخ  راک 

” ینک هدادادخ  تخب  اب  هک  شیع  اسب  يا 

نآ ماود  لوپ و  ندیسر 

: دسیون یم  نآ ” ماود  لوپ و  ندیسر   “ ناونع اب  تیاکح 101 ، رد  زین 

: هک درک  لقن  يراصنا -  دمّصلادبع  خیش  نب  مرتحم  خیش  شردپ -  زا  یباراد  يراصنا  دمحم  خیش  “

تـسد اب  باراد  هوک  رـس  زا  يرفن  ود  سپ  میتشادـن ؛ چـیه  میدـش و  البرک  قیاش  نیـسحمالغ ، مان  هب  وا ) قانجاب   ) رفن کی  قافتا  هب 
قیرط زا  هداـیپ  هاـم ، جـنپ  تدـم  رد  اـت  میدرک ، یم  یگلمع  هدوـمن و  فـقوت  زور  ود  یکی  یلزنم  ره  رد  مـیدرک و  تـکرح  یلاـخ 

زور ود  فجن ، رد  یلو  دش ؛ یم  هرادا  ام  تشیعم  میدش و  راک  لوغـشم  اهزور  مه  اجنآ  رد  میدـناسر و  البرک  هب  ار  دوخ  هاشنامرک 
رد میتفگ  میتشادن ؛ یهار  چیه  هدنام و  هنسرگ  ریدغ ، دیع  بش  .میتشادن  چیه  دشن و  ادیپ  يراک  ام  يارب 
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مرح دراو  راوگرزب  رفن  راهچ  تشذـگ  هک  بش  زا  يرادـقم  .میریم  یم  اجنامه  دـشاب ، گرم  ام  رَّدـقُم  رگا  میناـم و  یم  رهطم  مرح 
هکس لوپ  يرادقم  سپ  مدرک ؛ بجعت  درب ، ار  مدج  ردپ  مدج و  مردپ و  مدوخ و  مسا  دمآ ، نم  کیدزن  اهنآ  زا  یکی  دندش ؛ رهطم 
جرخ لوپ  نآ  زا  میدنام و  قارِع  رد  هام  ود  .دوب  ناموت  راهچ  غلبم  مدرک ، شا  هرامـش  نوچ  تفر و  دراذـگ و  نم  تسد  رد  هرقن  ي 

!” دش دوقفم  هاگان  میدرک ؛ یم  جرخ  نآ  زا  هام  ود  ات  نطو ، هب  تعجارم  زا  سپ  میدرک و  یم 

هسیک هیام  لوپ ، تکرب 

: دسیونیم هسیک ” هیام ي  لوپ ، تکرب   “ ناونع اب  ، 134 تیاکح رد  زین 

: هک دنا  هتشاد  موقرم  ناهفصا ، نکاس  تکرش -  نسح  دمحم  جاح  ياقآ  رایخَالا -  هَدمُع  بانج  “

تمدخ مِزالُم  یتدم  نم  هک : درک  لقن  هدـنب  يارب  دوب ، یبوخ  رایـسب  درم  هر ،)  ) يدابآدـیب داوج  دـمحم  جاح  ناگتـسب  زا  رفن  کی 
هلحم ي رد  هک  یـسومدیس ، جاح  مان  هب  ناـشیا  ياـقفر  زا  یـصخش  ناـکد  برد  مورب  دـندومرف  یم  اهحبـص  مدوب ؛ موحرم  یجاـح 

لایر متـشه  کی  هک  لوپ -  جـنپ  اب  تسا -  هدوب  لایر  مهد  کی  هک  رانید -  دـص  اهزور  یـضعب  تشاد ، يراطع  ناکد   (1) دابآدیب
ناشکرابم و ياپ  ریز  ِکشُد  ریز  دنتـشاذگ  یم  ار  نآ  ناشیا  یجاح و  تمدخ  مدروآ  یم  متفرگ و  یم  سپ  .مریگب  دوب -  عقوم  نآ 
دندروآ و یم  رد  فلتخم  ياهلوپ  کشُد و  نامه  ریز  دندرب  یم  تسد  ناشیا  هتشذگ ، بش  زا  يردق  ات  حبـص  زا  دمآ  یم  سک  ره 

.دنداد یم  صاخشا  هب 

، میآ یم  امـش  تمدـخ  هب  رید  هب  رید  نم  هکنیا  اب  منک : ضرع  ناـشیا  تمدـخ  هک  تفگ  نم  هب  ناـشیا  هداز ي  هریـشمه  زور ، کـی 
! رتمک نم  هب  دیا و  هداد  رتشیب  نارگید  هب  منیب  یم  منک و  یم  هظحالم  دیهد ، یم  نم  هب  هک  ار  یلوپ 

دیس دجسم  یلاوح  ناهفصا ، - 1
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: دندومرف مدرک ، ضرع  ناشیا  هب 

! مهد یم  سک ، ره  يارب  دمآ ، هچ  ره  منک ، یم  کشد  ریز  تسد  منکیمن ؛ دایز  مک و  هک  نم 

یم هاگن  دندرک ، یم  تمحرم  هسیک ، هیام  ناونع  هب  هک  ناشیا  لوپ  هک  یعقوم  ات  مدینـش : دندوب  هدش  هجوتم  هک  رفن  دنچ  زا  ریقح  و 
! ”. دنا هدش  یمن  لوپ  یب  ناشیا ، لوپ  تکرب  زا  دنتشاد 

تّدش زا  دعب  جرف 

: دسیون یم  تّدش ،” زا  دعب  جرف   “ ناونع اب  ، 84 تیاکح رد  زین 

: دومرف يریالم  �يدهلا  مَلَع  بانج  “ … 

يارب يزور  هکنیا  ات  مدوب ، راشف  رد  تخـس  تشیعم  تهج  زا  يدنچ  هّینید ، مولع  لیـصحت  يارب  فرـشا  فجن  رد  تماقا  تاقوا  رد 
رِخآ ات  رازاب  لوا  زا  هبترم  دنچ  مدش و  رازاب  دراو  تریح  تلاح  اب  متفر و  نوریب  هناخ  زا  متشادن ؛ چیه  لایع  كاروخ  نان و  كرادت 
دـش دـمآ و  روط  نیا  رازاب  رد  تسا  تشز  متفگ : دوخ  اب  سپ  .مدومنن  دوخ  لاح  راهظا  مه  یـسک  هب  مدرک و  یم  دـمآ  تفر و  نآ 

 - يریمـشک یـضترم  دیـس  ّجاح  موحرم  هاگان  .دیعـس  جاح  هناخ ي  کیدزن  ات  مدش  هچوک  لخاد  هدش ، جراخ  رازاب  زا  اذـل  ندرک !
: دومرف ادتبا  دیسر ، هک  نم  هب  مدید ؛ ار  هَماقَم -  ُهللا  یَلعَا 

! ” تشادن چیه  زور  ود  یهاگ  دروخ و  یم  وج  نان  مالسلا )  هیلع   ) نینمؤملاریما تّدج  دوش !؟ یم  هچ  ار  وت  “

: دومرف داد و  تیلست  ارم  درک و  نایب  ار  ترضح  نآ  ياه  يراتفرگ  يرادقم  سپ 

” .درب جنر  دیشک و  تمحز  فجن  رد  دیاب  دوش و  یم  جرف  هتبلا  نک ، ربص  “

: دومرف تخیر و  مبیج  رد  نامز ) نآ  جیار  يزلف  لوپ   ) سلَف دنچ  نآ  زا  سپ 
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! ” نک جرخ  یهاوخ  هچ  ره  نآ  زا  هدم و  ربخ  مه  یسک  هب  نکن و  هرامش  ار  نآ  “

یم شروخ  ناـن و  لوپ  نآ  زا  زور  دـنچ  اـت  مدرب  لزنم  هب  هتفرگ  شروخ  ناـن و  لوپ  نآ  زا  رازاـب و  مدـمآ  نم  دـنتفر و  ناـشیا  سپ 
لاـیِع رب  تسبوخ  تسا ، دوجوم  لوپ  منکیم  بیج  رد  تسد  تقو  ره  دوش و  یمن  ماـمت  لوـپ  نیا  هک  لاـح  متفگ : دوـخ  اـب  متفرگ ؛

! مهد هعسوت 

! هدش جرف  تیارب  دوش  یم  مولعم  تفگ : ملایع  مدیرخ ؛ تشوگ  زور  نآ  رد  سپ 

.نک كرادت  ام  سابل  يارب  هچراپ  يرادقم  سپ  تفگ : یلب ! متفگ :

شولج هدروآ  نوریب  هجو  يرادـقم  هدرک و  بیج  رد  تسد  متفرگ و  دـندوب ، هتـساوخ  هک  يا  هچراپ  رادـقم  يزاّزب  زا  متفر و  رازاب 
.مهدب ات  دراد  يرسک  رگا  رادرب و  دوش ، یم  اه  هچراپ  تمیق  هچنآ  متفگ : مدراذگ و 

.دوب وا  بلط  اب  قباطم  درمش ؛ ار  اهلوپ  سپ 

ات مدادـن ؛ عالطا  مه  یـسک  هب  مدرک و  یم  جرخ  لوپ  نآ  زا  مزال  رادـقم  هب  هزور  همه  هک  دوب  نینچ  نم  لاـح  لاـس ، کـی  زا  شیب 
سپ متفر ، نوریب  هناـخ  زا  منک و  جراـخ  بیج  زا  ار  لوپ  هکنیا  زا  مدرک  تلفغ  مدروآ و  نوریب  نتـسش  يارب  ار  ساـبل  يزور  هکنیا 

زور ناـمه  جراـخم  فرـصم  هـب  ار  نآ  دروآ و  نوریب  ار  لوـپ  نآ  درک و  بـیج  رد  تـسد  منادـنزرف  زا  یکی  ساـبل ، نتـسش  عـقوم 
! ” دش مامت  دندناسر و 

: دیوگ یم  تیاکح  نیا  لقن  زا  سپ  بیغتسد ، هللااتیآ  دیهش  موحرم 
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نآ يارب  عقاو و  هکلب  نکمم ، تسیرما  یهلا  تردق  هب  شندرک ، فرـصم  هب  نآ  ندشن  مک  يزیچ و  نتفای  تکرب  هک  دنامن  هتفگان  “
هملک  “ باتک ود  هب  تسا ، باتک  نیا  عضو  یفانُم  اـجنیا  رد  اـهنآ  لـقن  نوچ  هدـیدرگ و  تبث  اـهباتک  رد  هک  تسا  يرایـسب  دـهاوش 

”. دوش هعجارم  يرون ، ثّدحم  نیسح  ازریم  جاح  موحرم  زا  مالّسلاراد ”  “ و هبّیط ”

وا يدادادخ  لالح و  تورث  تکرب  رد  یتایاکح  و  هللا ) همحر   ) یتفَش دیس 

هراشا

(6  ) هرامش ریوصت 
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( هللا همحر   ) یتفَش دیس  تیاکح 

هب بَّقلم  راجاق و  هاشدمحم  هاش و  یلعحتف  دهع  مالـسالا  خیـش  دیـس ،” دجـسم   “ یناب ناهفـصا و  نکاس   (1)، یتفش رقابدمحم  دیس 
، رما يادتبا  رد  ثلاثدیهش ،) تداهـش  زا  لبق  لاس  هس   ) يرمق يرجه  لاس 1260  لّوالا  عیبر  هام  مّود  ياّفوتم   (2) ”، مالسالا تّجح  “

ناوارف تورث  تلود و  هب  دـندش –  عقاو  دیـس  ناسحا  دروم  هک  شیاه –  هچب  ناویح و  کـی  ياـعد  تکرب  هب  اـّما  دوب ؛ اونیب  ریقف و 
: دیسر

یم هدرک -  فیلأت  هعیـش  ءاهقف  ءاملع و  لاوحا  حرـش  نوماریپ  ار  نآ  هک  ءاملعلا –  صـِصق  باتک  رد  ینباکُنت ، دمحم  ازریم  موحرم 
: دسیون

دیـس تمدـخ  فرـشا ، فجن  رد  هک  یناـمز  دـیاین ! رّوصت  هب  هک  دوب  يوحن  هب  راـک ، يادـتبا  رد  مالـسالا  هجح  هقاـف ي  رقف و  “ … 
دید تفر ؛ دیـس  ندید  هب  لوصالا -  تاراشا  بحاص  میهاربا -  دمحم  جاح  یـسابلک ، یجاح  يزور  دومن …  یم  ذّـملت  مولعلارحب 

هب هدرک ، لیصحت  وا  يارب  یبسانم  ياذغ  هتفر و  رازاب  هب  ًاروف  یجاح  سپ  هدرک ؛ شغ  یگنسرگ  زا  هک  دش  مولعم  هداتفا و  دیـس  هک 
.دمآ لاح  هب  سپ  دیناروخ ؛ وا 

و ییآ ” رضاح  نم  دزن  هب  اذغ  تاقوا  رد  دیاب  وت  : “ هک دومرف  دیس  هب  هتفای ، عالطا  دیس  هقاف ي  رقف و  زا  مولعلارحب ، شداتسا  سپ  … 
: هک درک  ضرع  دیس  رمألاُرِخآ ، .دوب  راکنا  ماقم  رد  دیس  یلو  .دومن  دایز  رارصا  باب ، نیا  رد 

مشاب و فجن  رد  هک  دـیهاوخ  یم  رگا  و  تفر ! مهاوخ  نوریب  فجن  زا  هتبلا  ییامرف ، فیلکت  ارم  رگید  راب  باب ، نیا  رد  امـش ]  ] رگا
لیصحت امش  تمدخ  رد 

نالیگ تفَش  هب  بوسنم  - 1
نامز نآ  رد  هملک  یعقاو  ینعم  هب  - 2
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! دییامرفن رگید  فیلکت  لیبق  نیا  زا  میامن ،

.تشذگرد فیلکت  نآ  زا  درک و  توکس  مولعلارحب  سپ 

يوحن هب  دناوخ ، یم  سرد  �یّلَعُم  يالبرک  رد  لئاسملا ” ضایر   “ بِحاص یئابطابط  یلع  دیس  اقآ  دزن  رد  یتفش  دیس  هک  ینامز  رد  و 
رسکی هیموی  شاعم  يارب  دوب و  هتفر  رد  لامعتسا  تَرثَک  یگنهک و  زا  مه  نآ  هنـشاپ ي  هتـشادن و  هنـشاپ  شیاپ  نیلعن  هک  تشاد  رقف 

رد یکی  نان -  صرق  ود  زور  ره  هک  دوب  هداد  رارق  ار  یصخش  ضایر -  بحاص  یلعدیـس -  اقآ  دوب و  رادن )  ) مِداع دقاف و  لّطعم و 
هرفس ي هک  لیدنِم  کی  زج  دش ، دراو  ناهفـصا  رد  هک  ینامز  دُرب و  یم  مالـسالاتجح  تهج  هب  ماش -  تقو  رد  یکی  راهان و  تقو 

! تشادن رگید  يزیچ  ماکحالا ” كرادَم   “ باتک دشاب و  يروخ  نان 

نامز نآ  رد  زین  دـلاو  هدوب و  تاخاُؤم  هقَداصُم و  یتفـش  دیـس  اب  ینباکُنت -  نامیلـس  ازریم  مراوگرزب -  دـجام  دـلاو  موحرم  ناـیم  و 
ار دوخ  نان  هرفس ي  متفر …  وا  لزنم  هب  تساوخ ، هدعو  نم  زا  مالـسالا  تجح  یبش  هک : دومرف  یم  دلاو  .تشاد  هقاف  رقف و  ِتیاهن 
، کشخ نان  تاعطق  نآ  زا  وا  نم و  سپ  .دوب  دوجوم  هدنام ، زور  دنچ  لام  زا  هک  کشخ  نان  ياه  هراپ  زا  نآ  رد  تخاس و  رـضاح 

 . میدرک  (1) یّشعت ار  بش  نآ 

لیـصحت یتوق  لایع ، دوخ و  يارب  هک  هتفر  رازاب  هب  دـمآ ؛ شریگ  يدـقن ) لوپ   ) یهاوخنت لیلق  يزور  شا ، هقاف  رقف و  ماـیا  رِخآ  رد 
زا اذهل ، دنیامن ؛ عوُج  ّدس  نآ  اب  لایع  دوخ و  ات  هتفرگ ، دشاب  رتنازرا  هک  يزیچ  درک  لایخ  دوخ  اب  دـش ، لخاد  رازاب  هب  نوچ  .دـیامن 

نوچ .دش  دوخ  هناخ ي  هناور ي  تفرگ و  دنفسوگ   (2) دنبرگج باّصق ،

! میدروخ ماش  ای  ءاشَع  ینعی : - 1
لد شُش و  رگج و  عومجم  دنبرگج  - 2
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هچب هدیباوخ و  رغال ، فیحن و  فیعض و  نیگرگ ، یگس  هک  دید  درک  هاگن  دمآ ؛ شرظن  هب  يا  هبارخ  دیـسر ، قیرط  نایم )  ) ءانثَا رد 
هبلاطُم همه  اهنآ  هدنامن و  ریش  ناشردام  ناتسپ  رد  دنتـسه و  فعـض  (1) و  تَهاقَن تیاهن  رد  همه  عمج و  شرود  اه ) هلوت   ) وا ياـه 

! دنراد لاغتشا  دایرف  هب  همه  دنراد و  ردام  زا  ریش  ي 

دزن ار  دنبرگج  نآ  هتشاد ، مّدقم  لایع  دوخ و  یگنـسرگ  رب  ار  اهنآ  یگنـسرگ  دمآ و  محر  وا  ناگّچب  گس و  نآ  رب  ار  یتفـش  دیس 
! درک یم  هاگن  هداتسیا و  دیس  دندروخ و  ار  دنبرگج  نآ  دندروآ و  موجه  تاناویح  نآ  رابکی  هب  هتخادنا ؛ اهنآ 

هشوگ زا  زین  یکـشا  یلقن ، هب  انب  و  ! ) درک یم  اعد  ایوگ  هدرک ، نامـسآ  هب  يور  نیگرگ ، گس  نآ  دنبرگج ، راک  ماجنا  زا  دعب  سپ 
(. دیتلغورف ردام ، گس  مشچ  ي 

یم حیجرت  دوخ  لایع  دوخ و  رب  ار  ریغص  ریقف و  ریـسا و  هک  دوب  مالـسلا )  هیلع   ) یلع نینمؤملاریما  نامه  هلالُـس ي  زا  بانجنآ  یلب !
ربـمغیپ هب  نامـسآ  زا  ناـشیا ، ّقـح  رد  �یتَا ” لَـه   “ هروـس ي ناـّنم ، قّـالخ  هکنیا  اـت  دـندروآ ، زور  هـب  ار  بـش  یگنـسرگ  هـب  داد و 

: داتسرف ورف  ناشیا  حدم  رد  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  نامّزلارِخآ 

(2)« ٌهَصاصَخ مِِهب  َناک  َول  مِهِسُفنأ و  یلَع  َنوُِرثؤی  «َو 

.دنشاب جایتحا  ياراد  دوخ  دنچ  ره  دنهد ، یم  حیجرت  دوخ  رب  ار  نارگید  و 

یب نیگرگ ، گس  نآ  اب  نم  راتفر  نآ  زا  دـعب  هک : دومرف  یم  بانج  نآ  هک  دـندومن  لـقن  یتفـش  دیـس  مالـسالا  تجح  زا  ًـالَمُجم ،
.دومن لابقا  نم  هب  ایند  تلود  هلصاف ،

شیاز زا  سپ  ای  يرامیب  زا  سپ  یلاح  یب  - 1
(9/ رشح - ) 2
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دوخ تردق  راگدیرفآ ، ترضح  هتشذگ و  ءاصِحا  زا  ایوگ  هقاف …  رقف و  نایاپ )  ) ماجنا زا  دعب  مالـسالا ، هّجح  تورث  تلود و  اّما  و 
، نالیگ ِتفَـش  نیناوخ  زا  یکی  دـیدرگ و  رابتعا  بابرا  تربع  راظنا و  عیمج  رابتعا  هیام ي  هک  هتخاـس ، راکـشآ  راوگرزب  نآ  رد  ار 
؛ هداد هلماعم  هب  ار  نآ  شِکلام  ِتایحلا  َمادام  دـشاب و  بانج  نآ  نآ  زا  ینیعم  ردـق  هک  داتـسرف ، بانج  نآ  دزن   (1) فازج یهاوخنت 
هب ار  لام  نآ  دیس  دیامن و  فرـصم  هنَّیعم  فراصم  رد  تافو ، زا  دعب  ار  هاوخنت  نآ  لصا  دشاب و  دیـس  بانج  لام  تسا ، عفانم  هچنآ 

هطّوحم ي تشاد و  هناخرطاق  هناخرتش و  سپ  دومن …  تراجت ) رد   ) رایـسب جـنر  ینامز ، كدـنا  رد  هکنیا  ات  داد ، تراجت  هلماعم و 
 … شا هناـخ  دوب و  اـیمیک  ملع  نتـسناد  هب  فورعم  نطاـب و  ناـبِحاص  زا  هک  دوب  يدابآدـیب  دّـمحم  اـقآ  موحرم  هناـخ ي  شا  هناـخ 

ود زا  هدایز  ارسناوراک و  دصراهچ  ایوگ  ناهفصا ، رهش  رد  طقف  .هتشاد و  هزادنا  یب   (3) راقِع عایِض و  اُرق و  تشاد و  رایسب   (2) تویب
؛ دوب اجنآ  يرَّرقُم  جنرب ، راورخ  دـصهن  هک  دوب  دـنَورَک ”  “ ناهفـصا رد  وا  ياُرق  زا  یکی  هتـشاد و  دوخ  لام  زا  نیکاکد  زا  باب  رازه 

دوب وا  هراجا ي  ناموت  کی  يزور  ًاّرِمتـسم  هک  تشاد  دابآ  فجن  رد  بایـسآ  باب  کی  رگید و  تابوبح  وج و  مدنگ و  زا  رظن  عطق 
یلاس تشاد ، دزی  رد  هک  یکالما  دوب و  ناموت  رازه  شـش  ًابیرقت  یلاس  ره  نآ  لخادَـم  تشاد ، درجورب  رد  هک  یکـالما  اذـکه و  و 

ناموت رازه  هدـفه  یلاس  ًالَمُجم ، .دوب  اـهنآ  لخادـم  ناـموت ، رازهدـنچ  یلاـس  تشاد ، زاریـش  رد  هک  یتاـهد  دوب و  ناـموت  رازه  ود 
تایلام

يدایز دقن  لوپ  - 1
ینوردنا ياه  هناخ  هرجح  - 2

 … يزرواشک و نیمز  غاب و  بآ و  تخرد و  - 3
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امـش تاهد  تایلام  زا  ام  هک : تفگ  دیـس  هب  هاش ، یلعحتف  دیـسر و …  یم  ناوید  هب  هک  دوب  ناهفـصا  رد  بانج  نآ  تاـهد  یناوید 
: هک دومرف  دیس  میرذگ …  یم 

یـضار نادـب  نم  تسا و  ملظ  نیا  دـنهدب و  رگید  نامدرم  دـینکب و  نکـشرس  ارم  تاـهد  تاـیلام  هک  موش  یمن  نآ  هب  یـضار  نم  “
! ”. مهد یم  ار  مدوخ  تاهد  تایلام  مدوخ  هکلب  دوب ؛ مهاوخن 

 … دادیم ءارقف  هب  ًاروف  وا  دندرب و  یم  دیس  دزن  هب  ناهفصا و  هب  دندرک  یم  لقن  ار  ِرب  هوجو  ناریا ، ریغ  ناریا و  دالب  زا  و 

�یضترم دیس  �يدُهلا  ُمَلَع  زج  هب  هتشادن ، یسک  نیرِّخأتم  نیمّدقتم و  زا  هّیماما ، ياملع  نایم  رد  ار  یتفش  دیس  تورث  تلود و  ًالَمُجم ،
ملع تورث  ءاـملعلا -  صـصق  باـتک  فـلؤم  ینباـکنت ، ریقف -  نیا  داـقتعا  هب  یلو  دوـب ؛ رایـسب  شتورث  مه  وا  هک  ياّفوتم 436 ق ) )

! دوبن یتفش  مالسالا  هجح  تورث  ّدح  هب  زین  يدهلا 

ناموت رازه  هاجنپ  تمیق ، هب  دندومن ؛ باسح  ار  بانج  نآ  هناخباتک ي  دش ، یم  فَّرشم  هّکم  هب  مالـسالا  تجح  هک  یلاس  نآ  و  … 
بتک همه ي  هک : دومرفیم  دیس  هک  دنیوگ  دیرخ …  یم  باتک  رمع ، رِخآ  ات  و  الط و …  لودج  همِرت و  ذغاک  زا  تشاد …  باتک 

(1)! تسا نم  دزن  رد 

لالح لام  تکرب  راثآ  رگید  زا  هللا ،) همحر   ) یتفش دیس  تواخس 

ص182-179. 1383ش ، نارهت : پاچ  ، 27 لاح حرش  ینباکُنت ، دمحم  ازریم  ءاملعلا ، صصق  - 1
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لُخب و ّربکت و  دیامرف ، ینازرا  ناشیا  هب  رایسب  لام  دنوادخ ، نوچ  هک  دوبن  نانآ  زا  ) مالـسالا تجح   ( یتفـش رقابدمحم  دیـس  موحرم 
.دوب دنمتواخس  ریَخ و  یملاع  وا  .دیآ  دیدپ  ناشیا  رد  تّسِخ 

: دسیون یم  دوخ ، باتک  زا  شخب  نامه  رد  ینباکُنت 

زا دیفـس ، خرـس و  رز  زا  هک  یتلاح  رد  مدـش ، دراو  مالـسالاهجح  هناخباتک ي  رد  يزور  هک : تفگ  يراسناوخ  ربکا  یلع  الم  “ … 
هک دوب  نآ  هب  کیدزن  هتـسشن ، هک  فرط  نآ  زا  بانج ، نآ  هک  دوب  هتخیر  وا  يور  ِشیپ  رد  ردـقنآ  مالـسلا )  هیلع   ) ماما لام  تباـب 
نآ زا  تشم  گنچ  کی  سک  ره  هب  دیس  .دندش  رضاح  تیعمج  وحن  هب  هدرک ، ربخ  ار  نیکسم  تاداس  ءارقف و  سپ …  دشابن ! ادیپ 

: هک مدرک  ضرع  بجعت  رورُس و  لیبَس  رب  نم  سپ  دش ! مامت  هاوخنت  نآ  داد … ! یم 

! تسا يّرجت  دایز  فیرشلا ) هجرف  یلاعت  هللا  لجع   ) ماما لاوما  رد  ار  امش 

: هک دومرف  بانج  نآ 

(1) ! ”. دیامن یم  تافّرصت  نیا ، زا  هدایز  ردپ ، لام  رد  رسپ  یلب !

یم بانج  نآ  تمدخ  رتشیب ، رتمک و  تسیود و  دـص و  زا  دوخ ، روخارف  هب  یـسک  ره  ناهفـصا ، راّجت  ریدـغ ، دـیع  زور  رد  و  = “.. 
.دنک لذب  ءارقف  هب  هک  دنداد 

دیفس خرس و  رز  زا  دنتـشاذگ ، هاوخنت  ياه  هسیک  وا  فارطا  رد  دمآرب و  ربنم  رب  هتفر و  دجـسم  هب  ریدغ ، دیع  زور  کی  رد  اضق ، زا 
تشم کی  کی ، ره  هب  دنور و  نوریب  رگید  رد  زا  دنیایب و  کی  کی  ءارقف  هک  درک  مکح  .رانید  رازه  یهاش و  هد  هایـس و  لوپ  زا  و 

، داد یم  رز  زا 
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ناموت رازه  هدجیه  دندومن ، باسح  دومن و  لذـب  ارقف  هب  هاوخنت  نآ  ًابیرقت  تعاس  کی  ردـق  هب  دـیآرب ! وا ) تشم  رد   ) رادـقم هچ  ات 
! درک یم  تیاعر  ناشیا  هب  نداد  ضرق  مسر  هب  زین  ار  ناگدازهاش  راّجت و  و  ناگرزب )  ) نایعَا ءاسؤر و  هکلب  دش … 

ناهفصا دیس  دجسم  نتخاس  ماگنه  یتفش ، دیس  لام  رد  تکرب 

ناینب و  دندرکن ! انب  يدجسم  نینچ  َملاع  رد  ایوگ  هک  دیـس ” دجـسم   “ هب روهـشم  درک  انب  يدجـسم  ناهفـصا ، دابآدیب  هّلحم ي  رد  و 
مه ناموت  رازه  داتفه  دندرک ، هظحالم  شتافو  ات  دش و  جراخم  ناموت  رازه  تصـش  غلبم  دندروآ ، نیمز  لباقم  ات  هک  ار  دجـسم  نآ 

دجـسم ياشامت  هب  ناطلـس  اب  دوب –  فّطلت  ناسحا و  اب  ّراب و  ءاملع ، هب  هک  هاش -  یلعحتف  موحرم  ناـمز  رد  تشاد و  یقاـب  جراـخم 
: هک دومن  اعدتسا  ناطلس  .دنتفر 

! نادرگ دجسم  نیا  رد  کیرش  مه  ارم 

: تفگ ناطلس  .درکن  لوبق  دیس 

! تسین انب  نیا  ماجنا  مامتا و  رب  تردق  ار  امش 

: تفگ دیس 

! تسَملاع دنوادخ  هنیزخ ي  رد  نم  تسد 

تسا ندید  هب  جاتحم  هک  اریز  میدرکن ؛ نآ  يارب  یلباق  نایب  هقیقحلا ، یف  دیس ،) دجسم   ) مالسالاهجح دجـسم  هک  دانامن  یفخم  … 
 … تسا سَردَم  برد ، هاجنپ  بیرق  رب  لِمتشُم  و 
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ود نیا  دوب و  هداد  رارق  ءارقف  يارب  ار  ود  ره  هک  یباصق  یکی  ییاونان و  یکی  تشاد : دوخ  لام  زا  ناکد  باب  ود  یتفـش ) دیـس   ) و .. 
نآ زا  تشوگ ، نان و  رد  هداوناخ ، رازهود  هکلب  رفن ، رازه  کی  ایوگ  تشوگ و  نان و  زا  درک  یم  هلاوح )  ) تاَرب ارقف  هب  ناکد ، باب 

.دندوب  (1) فَّظوم راوگرزب 

: هک تشاد  تیاکح  یصخش  … 

زا مالـسالا  تجح  مدـید  مدرک ، یم  روبع  يا  هچوک  زا  یبش  سپ  .دـماین  مریگ  اذـغ  هک  دوب  تقو  دـنچ  مدوب و  راتفرگ  رقف  هب  یتقو 
.تشذگ داد و  نم  هب  خرس  رز  تشم  کی  منکب ) یلاؤس  منزب و  یفرح  هکنآ  یب   ) دیسر نم  هب  نوچ  .دنک  یم  روبع  هچوک  نآ 

راـیتخا و هطیح ي  رد  اـهنآ  رد  فّرـصت  هک  دـندوب -  هدرک  عـمج  رایـسب  کـلام  ثراوـِالب و  لاوـما  تشر ، رد  نوعاـط ، لاـس  رد  و 
لایع و بحاص  مدوخ -  ینعی  هاشداپ -  : “ هک تفگ  تفر و  یتفش  دیس  ندید  هب  هاش  یلعحتف  .تسا -  طئارّشلا  عماج  هیقف  صیخشت 
هب ناموت  رازه  تسیب  غلبم  دیس  دیشاب .” هدرک  هلاوح )  ) تاَرب ام  هب  هدش ، عمج  تشر  رد  هک  لاوما  نآ  زا  امش  تسا ؛ هدش  ریقف  رایسب 

(2) .داد یم  یهاوخنت  هنیدم  يارقف  يارب  هلاس  ره  ..درک و  تارب  هاش 

یتفش دیس  تکرب  رپ  تایح  هرمث ي  تّزع ، اب  گرم 

هب دـیقت  نآ و  تاروتـسد  ءارجا  نید و  رما  يایحإ  ياتـسار  رد  تکربرپ  یتایح  زا  یکاح  دوخ  زین ، راوگرزب  دیـس  نیا  تافو  نایرج 
: دسیون یم  ینباکنت  .تسا  نآ  مارح  لالح و 

بترم مهس  هریج و  ای  هفیظو  ياراد  - 1
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يارَس ِرد  هب  ات  تساوخ  ناطلس  لابقتسا  يارب  دیس  .دمآ  بانج  نآ  يارَس   ِ رد هب  هراّقَن  اب  شنامِزالُم  هاشدمحم و  ناطلس  یتقو ، “ … 
: درک ضرع  تشادرب و  نامسآ  هب  ار  اهتسد  دیسر ؛ ششوگ  هب  هراقن  يادص  نایم ، رد  دیآ ؛

! ” هاوخم نیا  زا  شیب  ار  مالسلا  اهیلع  ارهز  دالوا  ّتلذ  ادنوادخ ، “

وـضو دیـس  تفاتـش …  دوبعم  ترـضح  هبـساحم ي  هب  تفگ و  دوردـِب  ار  ایند    ِ راد زور ، دـنچ  نامه  رد  تشگزاب …  هناخ  هب  سپ 
ماما ترـضح  تبرت  زا  بَح  کی  زامناج ، يالاب  رد  دـش ؛ تقاط  یب  سپ  دروآ ، ياج  هب  هداتـسیا  ار  رهظ  زامن  رهظ و  لفاون  هتخاـس ،

.دومن زاورپ  سدق  نایشآ  هب  شحور  ریاط  روَفلا ، ِیف  دومن و  لوانت  مالسلا )  هیلع   ) نیسح

فارـشا دادـجا  دزن  هب  دیـس  هک  دـنداد  ربخ  دوب ، هدیـسرن  هناخ  هب  زونه  تشگیم و  زاب  بانج  نآ  تدایع  زا  هک  ار  یـسابلک  یجاـح 
وا رب  دمآ و  یتفش  دیس  هناخ ي  هب  دمآ ، شوه  هب  هکنآ  زا  سپ  هدیدرگ ، شوهیب  رثا ، تشحو  ربخ  نیا  زا  یجاح  .تفاتـش  شراهطا 

.دندومن نفد  ار  وا  هیصولا  بَسَح  اجنآ  رد  دوب و  هتخاس  ییاج  وا  دجسم  بنَج  رد  و  دومن …  يراز  هیرگ و 

(1) ”. َنیمَّرکُملا َنیموُصعَملا  ِِهئابآب  ُهَقَحلأ  ُهنَع َو  ُهللا  َیِضَر 

« َنیموُصعَملا ِِهلآ  ٍدّمَُحم َو  �یلَع  ُهللا  یَّلَص  «َو 

تسام ناشن  یتیگ ، هحفص ي  هب  ام  راثآ 

دینک ام  راثآ  هب  هاگن  ام ، دعب  زا 
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بلاطم تسرهف 

همدقم

هیصوت نیرخآ 

داد رارق  هجوت  دروم  یتسیاب  ار  هتکن  ود 

ترتع نآرق و  يریذپان  یئادج 

ترتع اب  ییانشآ  شور  نیرتهب 

نآرق تَّیعجرم 

قیقحت شور 

كرابم

همیرک هیآ ي  نوماریپ  یحیضوت 

تکرب رگید  یناعم  یخرب 

َكَرابت كَرابُم ، تکََرب ، يوَُغل  فیرعت 

ثیداحا رد  تکرب »  » موهفم ای  ظفل  يریگراکب  زا  هنومن  دنچ 

درب یم  ار  نآ  تکرب  اذغ  رد  ندیمد   - 1

كرابم یندروخ  سدع ،  - 2

هرفس ياذغ  نان و  ياه  هدرخ  تکرب   - 3

محر هلص ي  تاکز و  رد  تکرب   - 4

هقدص رد  تکرب   - 5

مالسلا اهیلع  ارهز  یهمطاف  ترضح  تکرب  رپ  دنبندرگ  تیاکح   - 6
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كرابم رکذ  باتک و  نآرق ،

ریسفت

تسا یناهج  نییآ  کی  مالسا   - 1

لاکشا
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خساپ

زامن تکرب  تیمها و   - 2

هیآ ظافلا  ریسفت 

ینامسآ باتک  یهلا و  لیزنت  نیرت  كرابم  میرک ، نآرق 

ریسفت

میرک نآرق  هب  رّکذت  تکرب 

ریسفت

میرک نآرق  رد  هشیدنا  ّربدت و  تکرب 

ریسفت

میرک نآرق  تئاِرق  فَعاضُم  باوث  تکرب 

میرک نآرق  زا  كرابم  فرح  ره  ِتئاِرق  تکرب 

شردام ردپ و  يارب  هدنناوخ و  مشچ  يارب  نآرق  تکرب 

اهنآ زا  نیطایش  هدننک ي  درط  اه و  هناخ  تکرب  ببس  نآرق ،

« ٌدَحَا ُهللا  َوُه  ُلق   » هروس ي تئاِرق  تکرب 

كرابم قطان  نآرق  مالسلا ،)  مهیلع   ) ربمایپ تیب  لها 

دنتسه تکرب  رپ  يا  هنازخ  کی  ره  میرک ، نآرق  تایآ 

 ( مالسلا مهیلع   ) تیبلها نآرق و  تکرب  زا  ثیدح -  نیا  يوار  يرهُز -  تیمورحم 

اهناسنا یتسه و  ناهج  هب  تبسن  همّرکم ، هّکم ي  یئایفارغج  تیمها 

( توتلش ملسم   ) رصم ياضف  دیشروخ و  تاقیقحت  یلم  زکرم  داتسا  تاقیقحت 
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تسا نیمز  هبذاج  زکرم  همّرکم  هّکم ي   - 2

یناهج تعاس  همّرکم و  هّکم ي   - 3

یحو نیمزرس  ییایفارغج  هقطنم  یعیبط  تاکرب  ریاس 

ناتسبرع نازوس  غاد و  ياهریوک  تکرب   - 1

! يدیشروخ يژرنا  هدننکرداص  نیرتگرزب  رگید  لاس  ات  ناتسبرع   - 2

 ( مالسلا مهیلع   ) تیبلها نآرق و  تکرب  ود  عطاقت  نوناک  ای  فطع  هطقن ي  ردقلاهلیل ،

كرابم یتیب  لها  يارب  كرابم ، یبش  ردق ، بش 

هیداّجس هفیحص ي  رد  ردق ، هکرابم ي  هروس ي  اب  همیرک  هیآ ي  نیا  قیفلت 

 ( مالسلا مهیلع   ) ناماما رب  ردق  بش  رد  هکئالم  لوزن  راکنا  رطاخ  هب  ساّبع  نبا  ندش  روک 

 ( مالسلا هیلع   ) مظاک ماما  زا  یحیسم  درم  لاؤس 

هیما ینب  یتکرب  یب  اب  نراقم  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  تکرب 

هیداجس هفیحص ي  يادتبا  رد  مالسلا )  هیلع   ) قداص ماما  ثیدح  نتم  زا  یشخب 

هر مالسإلا  ضیف  موحرم  حیضوت 

تسا مالسلا )  هیلع   ) نانمؤم ریما  هام  نآرق ، ردق و  هام  كَرابُملا ، ِهللا  ُرهَش  ناضَمَر ، هام 

ءافتخا نوچ  فیرشلا ،) هجرف  یلاعت  هللا  لجع   ) نامز ماما  تَبیَغ  ءافتخا و 
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تسا تکرب  اب  كرابم و  ردقلا ، هلیل 

تسا فیرشلا ) هجرف  یلاعت  هللا  لجع   ) نامز ماما  تکرب  مالسلا ،)  هیلع   ) حیسم یسیع  تکرب 

 ( مالسلا مهیلع   ) تیب لها  نأش  رد  كرابم  ياهیآ  رون ،»  » هکرابم ي هیآ ي 

دنتسه مالسلا )  هیلع   ) میهاربا لسن  زا  مالسلا )  مهیلع   ) وا زا  سپ  ناماما  و  مالسلا )  هیلع   ) یلع هکرابم » هرجش ي  »

تسا هکرابم » هرجش ي   ( » مالسلا هیلع   ) یلع نینمؤملاریما 

تسا هکرابم » هرجش ي   » زا زین  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف 

رگید تایاور  اب  هسیاقم 

 ( مالسلا مهیلع   ) ماما هدزاود  نأش  رد  رون ،» هیآ ي   » زا رگید  یلیوأت 

هکرابم هعقب ي 

هسّدقم ءالبرک  اب  هکرابم » هَعُقب   » قیبطت

دنتسه كِرابتُم  یهلا و  تمارَک  لالج و  مالسلا ، مهیلع  تیب  لها 

 ( مالسلا هیلع   ) یلع نایعیش  يارب  يوَرُخا  یتکرب  یتشهب ، كرابم  ياهرصق 

( هر  ) یسلجم همّالع  نایب 

دنتسه يدوجو  تکرب  و  مالسلا )  مهیلع   ) ماما هدزاود  دامن  جرب ، هدزاود 

 ( مالسلا مهیلع   ) تیب لها  تَعجَر  رد  تَکََرب 

 ( مالسلا مهیلع   ) تیبلها رب  دنوادخ  تاکرب  تمحر و 

اهنآ یناعم  تکرب »  » تاّقتشم زا  رگید  یخرب 

ظفل نیمه  اب  مالسلا )  مهیلع   ) تیب لها  رب  تاولص 

ظفل نیمه  هب  دوخ ، تما  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  ياعد 
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تسا مالسلا )  هیلع   ) یلع نینمؤملاریما  ترضح  ياهمان  زا  کیربت » »

مالسلا اهیلع  ارهز  همطاف  ترضح  تدالو  تبسانم  هب  هکئالم  کیربت 

مالسلا اهیلع  همطاف  ترضح  و  مالسلا )  هیلع   ) یلع ترضح  جاودزا  تبسانم  هب  هکئالم  کیربت 

 ( مالسلا هیلع   ) یلع نینمؤملاریما  هب  مالسلا )  هیلع   ) لیئربج کیربت 

رکبوبا طّسوت  مالسلا )  هیلع   ) یلع نینمؤملاریما  تیالو  کیربت 

باّطخ نب  رمع  طّسوت  مالسلا )  هیلع   ) یلع نینمؤملاریما  ِتیالو  ِکیربت 

 ( مالسلا هیلع   ) یلع نینمؤملاریما  تیالو  هب  مدرم  کیربت  ماجنارس 

 ( مالسلا هیلع   ) یلع ترضح  هب  هیواعم  نایفسوبا و  هناراکایر ي  ییوگ  کیربت 

وا ندب  هب  سُرُطف  نتسُج  كّربت  کئالم و  طّسوت  مالسلا )  هیلع   ) نیسح ماما  ّدلوت  کیربت 

ثیدح نیا  رب  مجرتم  لاکشا  هب  ام  خساپ 

دییوگب کیربت  نم  هب  مدنزرف  تداهش  رد 

نتسُج كّربت 

تایاور ثیداحا و  رد  كّربت »  » ریبعت

نآ مارتحا  نان و  هب  كّربت   - 1

تالماعم رد  يریگناسآ  هب  كّربت   - 2

( هللا مسب   ) ادخ مسا  هب  نتسُج  كّربت   - 3

 ( مالسلا هیلع   ) ِبلَّطُملادبع شیمارگ  ّدج  یناشیپ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رون  هب  شیرق  كّربت   - 4

 ( مالسلا هیلع   ) یلع هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  اذغ ) هدنامیقاب ي   ) رؤس هب  مالسلا )  هیلع   ) لیئَربَج نتسُج  كّربت   - 5

 ( مالسلا مهیلع   ) ناماما هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  دوجو  هب  نامسآ ، ناگراتس  کلف و  كّربت   - 6
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ون هام  لاله  تیؤر  تقو  رد  نآرق ، و  مالسلا )  مهیلع   ) هّمئا ي ءامسا  هب  كّربت   - 7

 ( مالسلا هیلع   ) نینمؤملاریما ياپ  كاخ  هب  كّربت   - 8

 ( مالسلا مهیلع   ) ءایبنا دالوا  ياپ  كاخ  هب  باتک  لها  نتسُج  كّربت   - 9

 ( مالسلا هیلع   ) ءادهّشلادیس كاپ  تبرت  هب  كّربت   - 10

( فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع   ) نامز ماما  كرابم  ندب  هب  هکئالم  نتسج  كّربت   - 11

رایسب كرابم و  ریخ  رثوک » »

مالسلا مهیلع  تیب  لها  تکرب  رهظم  دامن و  رثوک »  » هکرابم ي هروس ي 

رثوک هکرابم ي  هروس ي  ریسفت 

ناریا رد  یمطاف ، تکرب  رپ  رثوک » »

دنمَرحَم مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  هب  یگمه  تاداس ) ریغ  تاداس و   ) ناریا هعیش ي  مدرم 

 ( مالسلا هیلع   ) وا زا  سپ  ماما  هدزاود  ربمایپ و  كرابم  هاگمدق  رثوک » »

( یئاهب خیش   ) یلماع نیّدلا  ءاهب  خیش  زا  يرعش  رثوک ،» كرابم  وبشوخ و  میسن  »

تایاکح

میرک نآرق  كرابم  تاملک  طوطخ و  تینارون  كّربت و  رد  یتیاکح 

افِش بلط  میرک و  نآرق  هب  كّربت 

میرک نآرق  رون  تکرب  هب  عمش  یناشفارون 

مالسلا اهیلع  ارهز  همطاف ي  كرابم  مسا  تکرب  هب  لفق  ندش  زاب 

 ( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  كرابم  مسا  تکرب  هب  لفق  ندش  زاب 

 ( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  يرادازع  رد  تکرش  هب  اهودنه  نتسُج  كّربت 

( مالسلا مهیلع  ترتع  نآرق و  ياهیگژیو   ) نیلقثلا www.Ghaemiyeh.comصیاصخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 513زکرم  هحفص 508 

http://www.ghaemiyeh.com


181 ص :

 ( مالسلا مهیلع   ) تیبلها ددع  یکرابم  هقدص و  تکرب  هب  ابو  زا  تاجن 

ییاراد لام و  تکرب  بجوم  تاکز ،

نآ نتفای  ماود  لالح و  قزر  تکرب  رد  یتایاکح 

تکرب رپ  یلو  كدنا ، لوپ  بیجع و  تشذگرس 

شا هدنب  هب  ناسحا  شاداپ  دنوادخ ، تکرب 

.نآ ماود  لوپ و  ندیسر 

.هسیک هیام  لوپ ، تکرب 

...تّدش زا  دعب  جرف 

وا يدادادخ  لالح و  تورث  تکرب  رد  یتایاکح  و  هر )  ) یتفَش دیس 

( هر  ) یتفَش دیس  تیاکح 

لالح لام  تکرب  راثآ  رگید  زا  هر ،)  ) یتفش دیس  تواخس 

ناهفصا دیس  دجسم  نتخاس  ماگنه  یتفش ، دیس  لام  رد  تکرب 

یتفش دیس  تکرب  رپ  تایح  هرمث ي  تّزع ، اب  گرم 
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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